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Монопроцесорні системи не можуть задовольнити вимоги сучасних 

обчислювальних систем до масштабування, що привело розробинків таких систем до 

використання апаратних та програмних компонентів, що працюють паралельно. 

Оскільки сучасні графічні додатки потребують як великих обчислювальних ресурсів, 

так і широкої пропускної спроможності шини пам'яті, саме графічні процесори 

(GPU) стали популярним архітектурним компонентом із масовим паралелізмом.  

В роботі проведено аналіз тенденцій розвитку апаратно-програмних платформ 

лідерів індустрії виробництва графічних адаптерів та виявлено стратегічний рух всіх 

розглянутих компаній (NVidia, Intel, AMD) до уніфікації апаратної частини, а саме - 

до використання обчислювальних ядер, придатних до вирішення широкого кола 

задач поза межами роботи з графікою. Акцент в роботі поставлено на апаратну 

платформу графічних процесорів NVidia як найбільш пристосовану до 

високопродуктивних обчислень наукових задач та задач машинного навчання. 

В роботі проведено аналіз існуючих програмних інтерфейсів для роботи із 

GPGPU – OpenCL, DirectCompute, CUDA та показано доцільність використання 

програмного інтерфейсу CUDA через широку апаратну підтримку (підтримується 

всіма сучасними відеоадаптерами NVidia), підтримку на рівні більшості сучасних 

ОС та можливість роботи на різних рівнях абстракції (driver API для низькорівневої 
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взаємодії, runtime API / Thrust для більш високорівневих задач). Важливим 

висновком також є те, що сучасні методи проектування застосувань не можуть бути 

використані для проектування ефективних застосувань із GPGPU через апаратну 

специфіку графічних процесорів та неоднорідність обчислювальних ресурсів. Це 

підкреслює важливість засобів алгоритмічного етапу проектування. 

В роботі проведено аналіз традиційних методів підвищення надійності 

програмного забезпечення та показано недостатність використання лише тестування. 

Проведено аналіз інших методів верифікації, таких, як перевірка еквівалентності, 

дедуктивна верифікація та перевірка моделі, і показано доцільність використання 

підходу перевірки моделі для верифікації застосувань у гетерогенних системах із 

масовим паралелізмом. Виявлено недоліки підходу перевірки моделі, а саме - 

експоненійне зростання кількості станів з кожним доданим компонентом; ймовірна 

двостороння невідповідність специфікації реальній системі. 

В роботі досліджено використання інструментальних засобів алгоритмічного 

етапу проектування для застосунків технології GPGPU та сформовано 

формалізовану методику створення паралельних застосувань для програмних систем 

із відеоадаптерами. На основі проведених досліджень створено комплексний метод 

проектування та верифікації високопродуктивних застосувань для програмних 

систем, які включають відеоадаптери для виконання обчислень загального 

призначення, який дозволяє використати інструментальні засоби алгоритмічного 

етапу проектування, а саме - алгебри алгоритмів, транзиційні системи, мережеві, 

автоматні моделі та формули лінійно-темпоральної логіки, для підвищення 

продуктивності паралельних застосувань а також забезпечення їх надійності. До 

переваг цього методу відносяться можливість моделювання системи, що 

розглядається, на різних рівнях абстракції, що дозволяє задіяти як дедуктивну 

верифікацію або класичне тестування на високому рівні абстракції, так і 
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автоматизовані методи верифікації більш низкорівневої логіки, такі, як перевірка 

моделі. 

В ході розробки методу було побудовано моделі компонент обчислювальної 

архітектури NVidia CUDA за допомогою апарату транзиційних систем, а також 

модель їх взаємодії за допомогою операції синхронного добутку. Це дозволило 

використати мережеві моделі, а саме - мережі Петрі, для аналізу отриманої моделі на 

високому рівні абстракції. Запропоновано та узагальнено метод дослідження 

семантичної коректності моделі, заданої апаратом ТС, що грунтується на 

дослідженні множини пропозиційних формул, асоційованих зі станами, та функції 

позначок станів. Формалізовано бажані властивості системи у вигляді лінійно-

темпоральних формул та досліджено їх на істинність за допомогою трансляції у 

автомат Бюхі та застосування автоматної верифікації. 

Також було побудовано регулярну схему алгоритму Джонсона з 

використанням математичного апарату САА-М, яка є основною для формування 

паралельних схем алгоритму з використанням відеоадаптерів та архітектури 

обчислень CUDA. На основі послідовної параметричної САА-схеми побудовано 

паралельну САА-М-схему алгоритму Джонсона. Запропоновано метод 

розпаралелювання алгоритму Джонсона для програмно-апаратної платформи CUDA. 

Отриманий метод застосовано для вирішення задачі кластеризації з 

використанням обчислювальних потужностей графічних адаптерів та верифікації 

отриманої системи. В ході дослідження було виявлено помилку синхронізації, яку 

неможливо було б виявити за допомогою традиційного тестування. 

Ключові слова: GPGPU, транзиційні схеми, мережі Петрі, лінійно-темпоральна 

логіка, система алгоритмічних алгебр, САА-схема, САА-М-схема CUDA. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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API інтерфейс прикладного програмування (Application Programming 

Interface) 

APSP алгоритм знаходження найкоротших шляхів між усіма парами 

вершин зваженого орієнтованого графа (All Pairs Shortest Path) 

CPU центральний процесорний пристрій, центральний процесор 

(central processing unit) 

CUDA уніфікована обчислювальна архітектура пристрою (Compute 

Unified Device Architecture) 

EU блок виконання (Execution Unit) 

FLOPS операцій з плаваючою точкою за секунду (FLoating Point 

OPerations per Second) 

GPGPU використання графічного процесорного пристрою для обчислень 

загального призначення (General-Purpose Graphics Processing 

Units) 

GPU графічний процесорний пристрій (Graphics Processing Unit) 

LT лінійно-темпоральна (формула/логіка) 

HPC високопродуктивні обчислення (High-Performance Computing) 

OpenCL відкрита мова обчислень (Open Computing Language) 
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Instruction Multiple Data) 
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Threads) 

SM потоковий мультипроцесор (Streaming Multiprocessors) 

SPA масив потокових процесорів (Streaming Processor Array) 

SFU блок спеціальних функцій (Special Function Unit) 
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Вступ 

 Актуальність дослідження. Хоча закон Мура [1] і продовжує працювати для 

певних сімейств напівпровідникових пристроїв, однопроцесорні системи не можуть 

задовольнити вимоги сучасних обчислювальних систем до масштабування, що 

привело розробинків таких систем до використання апаратних та програмних 

компонентів, що працюють паралельно. Оскільки сучасні графічні додатки 

потребують як великих обчислювальних ресурсів, так і широкої пропускної 

спроможності шини пам'яті, саме графічні процесори (GPU) стали популярним 

архітектурним компонентом із масовим паралелізмом. Графічні процесори 

характеризуються численними енергоефективними та спеціалізованими 

обчислювальними ядрами, тисячами та десятками тисяч активних потоків та 

високою пропускною спроможністю шини пам'яті [2]. Технологія обчислень 

загального призначення на графічних процесорах (GPGPU) ґрунтується на 

використанні сукупності процесорів GPU, що працюють паралельно, для обробки 

даних за допомогою алгоритмів загального призначення (наукових або інших, але не 

обов’язково пов’язаних з обробкою зображень). 

 Обчислювальні можливості та пропускна здатність пам’яті дозволили GPU 

компонентам бути використаними у ряді високоефективних обчислювальним 

систем, включаючи 2 найбільш потужні кластерні системи світу за рейтингом TOP 

500 у листопаді 2019 [3]. Якщо розглянути одну із найпотужніших архітектур GPU – 

Nvidia Volta – то відеоадаптер на її основі, GTX TITAN Z, побудований на двох 

потужних ядрах GK110, здатний забезпечити пікову продуктивність до 8 терафлопс, 

а кожне ядро може містити 2880 потокових процесорів, що в сумі дає 5760 

потокових процесорів. Втім, технологічні виклики, окреслені вище, та архітектурні 

рішення, яких вони потребують, представляють кілька проблем для розробників. 

Сучасні підходи до програмування заохочують розглядати пам'ять як пласку 
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структуру з кількома рівнями неявного кешування даних. Як очевидно в сучасних 

кластерах, такий підхід не є коректним для масштабованих комп’ютерів. Крім того, 

сучасні практики програмування переважно зосереджені на використання у 

послідовних однорідних обчислювальних системах. Втім, новітні системи вже 

відійшли від цієї простої моделі, а майбутні лише продовжуватимуть цю тенденцію. 

У майбутньому обчислювальні системи будуть незмінно неоднорідними [4]. 

Програмісти повинні мати можливість враховувати, на яких типах ядер виконуються 

їх інструкції, а система програмування повинна бути в змозі визначити, який тип 

ядра найкращий для певної задачі.  

 Також при переході до систем із масовим паралелізмом виникає проблема 

забезпечення надійності спроектованих застосувань та систем. Найбільш поширеним 

методом підвищення надійності програм на цей день є тестування. Цей метод може 

вказати на наявність помилок, але не може надати гарантії їх відсутності. Крім того, 

тестування не може виявити низку помилок синхронізації паралельних програм: в 

них можуть роками зберігатися помилки, які проявляються після тривалої 

експлуатації як реакція на виниклу специфічну комбінацію численних факторів, 

наприклад, непередбачуваних швидкостей виконання окремих паралельних 

процесів. 

Таким чином, створення систем високого рівня складності із масовим 

паралелізмом на основі відеоадаптерів вимагає розробки новітніх науково 

обгрунтованих методів проектування як таких систем, так і застосувань для них. 

Розв’язання задач паралелізації для такого класу систем унеможливлює інженерне 

проектування і вимагає наявності формальних методів математичного апарату і 

методів зображення алгоритму. Технологія GPGPU впливає не лише на 

характеристики розроблених застосувань, але й на сам процес проектування та 
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розробки, тому навіть широковідомі алгоритми потребують створення нових 

формалізованих схем для використання в GPGPU. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є створення 

комплексного методу проектування застосувань для гетерогенних систем, який би 

включав в себе математичні методи для побудови специфікації системи, що 

розглядається. Крім того, запропонований метод має дозволити однозначно 

визначати коректність системи, що аналізуються, як на високому рівні абстракції, 

так і з врахуванням семантики конкретної системи.  

Для досягнення цієї мети в роботі необхідно вирішити наступні завдення: 

1. Сформувати та визначити шляхи створення формальної специфікації 

алгоритму чи системи, що розглядається. Оскільки сучасні гетерогенні 

системи налічують сотні тисяч і мільйони потоків, важливою вимогою є 

можливість проектування на різних рівнях абстракції в залежності від 

отриманих функціональних та нефункціональних вимог.  

2. Розробити та дослідити методику створення паралельних застосувань з 

раціональним використанням обчислювальних ресурсів відеоадаптерів для 

виконання розрахунків загального призначення. 

3. Розробити методику верифікації формальної специфікації алгоритму чи 

системи, що дозволила б однозначно визначити коректність як на високому 

рівні абстракції, так і з врахуванням семантики конкретної системи. 

Об'єктом дослідження є процес алгоритмічного проектування програмних систем, 

які включають відеоадаптери, що виступають як співпроцесори CPU з метою 

підвищення продуктивності таких систем. 
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Предметом дослідження є методи та засоби формалізації, верифікації та 

організації високопродуктивних обчислень за рахунок використання відеоадаптерів 

як обчислювальних ядер. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі для виведення формальних 

специфікацій програмних систем було використано математичний апарат 

модифікованих систем алгоритмічних алгебр (САА-М), а також апарат транзиційних 

систем (ТС). Для дослідження специфікацій було використано операції 

еквівалентних перетворень у САА-М, а для верифікації – мережеві моделі з 

підтримкою темпорального аналізу та автоматні моделі у поєднанні з лінійно-

темпоральною логікою.  

Наукова новизна отриманих результатів. При вирішенні  поставлених задач у 

роботі було уперше отримано наступні результати: 

1. Запропоновано комплексний формалізований метод проектування застосувань, 

який грунтується на апараті САА-М та ТС і дозволяє отримати формалізовану 

специфікацію системи в технології GPGPU.  

2. У загальному виді представлено і досліджено етап створення формальної 

специфікації програмної системи/алгоритму, та етап її дослідження та 

верифікації за допомогою мережевих та автоматних моделей. 

3. Запропоновано використання апарату лінійно-темпоральної логіки як методу 

забезпечення надійності застосування, що працює у гетерогенному 

обчислювальному середовищі із використанням графічних процесорів. Такий 

підхід може використуватись додатково до традиційного тестування, дає 

можливість однозначно перевірити істинність семантичних інваріантів, та є 

складовою частиною комплексного методу проектування застосувань.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійних 

розробок автора. У роботах, виконаних у співавторстві, автору належать наступні 

результати: у [5] – створено і досліджено паралельні схеми алгоритму Джонсона для 

програмно-апаратної платформи CUDA і досліджено її швидкодію; [6] – 

запропоновано використання САА-М для створення формальної специфікації 

застосування; [7] -  досліджено використання ланцюжка еквівалентних 

трансформацій САА-М з метою оптимального використання потужностей 

відеоадаптера; [8], [9] – запропоновано використання апарату ТС для створення 

формальної специфікації застосування, створено модель виконання застосувань в 

архітектурі CUDA та використано мережеві моделі для дослідження живучості 

отриманої моделі; [10], [11] – запропоновано використання мережевих моделей для 

дослідження дедлоків та пасток, а також властивості обмеження моделі; [12-14] – 

запропоновано і досліджено використання автоматних моделей та лінійно-

темпоральної логіки для верифікації семантичної коректності моделі. 

Апробація результатів роботи. Результати проведених досліджень та основні 

положення роботи доповідалися та обговорювалися на: 

1. X-й міжнародній науково-практичній конференції з програмування 

УкрПРОГ’2016 (Київ, 2016); 

2. XVI-й міжнародній конференції молодих учених з прикладної фізики (Київ, 

2016) 

3. XI-й міжнародній науково-практичній конференції з програмування 

УкрПРОГ’2018 (Київ, 2018); 

4. XX-й міжнародній науково-технічній конференції «Системний аналіз та 

інформаційні технології» (Київ, 2018) 

5. VI-й міжнародній конференції «Control and Optimization with Industrial 

Applications» (Баку, 2018) 



18 

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 10 наукових 

праць, зокрема 4 статті у наукових фахових виданнях [5,8,12,13], та 6 публікацій у 

виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

[5,7,8,10,11,14]. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, 

чотирьох розділів, висновків та 4 додатків. Загальний обсяг роботи складає 169 стор., 

з яких основний зміст викладено на 116 стор. Дисертація містить 27 рисунків, 5 

таблиць та список використаних джерел зі 110 назв. 
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Розділ №1. Аналіз методів проектування в технології GPGPU 

1.1 Тенденції розвитку графічних прискорювачів у системах із масовим 

паралелізмом 

Після десятків років швидкого прогресу, темпи розвитку традиційних 

мікропроцесорних технологій спадають. Сповільнюються темпи росту тактової 

частоти та архітектурної досконалості, і, хоча однопоточна продуктивність 

продовжує зростати, акцент зміщується на багатоядерні конструкції. Причиною 

цього, зокрема, є той факт, що енергоспоживання (а відповідно, і тепловиділення) 

мікросхем пропорційне четвертому ступеню частоти. Таким чином, збільшуючи 

тактову частоту лише вдвічі, виділення тепла одразу зростає в 16 разів. Раніше з цим 

вдавалося впоратися за рахунок зменшення розмірів окремих елементів 

мікропроцесорів (наприклад, перехід з 32 нм технології на 22 тощо), проте вже зараз 

розміри окремих транзисторів близькі до мінімуму і фізично неможливо сильно 

зменшувати їх надалі. Саме тому наразі підвищення продуктивності йде в значній 

мірі за рахунок збільшення числа паралельно працюючих ядер. 

Майбутнє високопродуктивних обчислень (та так званих «exascale» обчислень) 

лежить в галузі систем з масовим паралелізмом. Все більше машин зі списку TOP500 

підключають GPU модулі для підвищення продуктивності. Станом на листопад 2019 

13 із 30 найпотужніших кластерних систем, включаючи двох лідерів списку – 

суперкомп’ютери Summit та Sierra – містять у своїй конфігурації GPU від NVidia 

[16]. В цілому, акцент в НРС зміщується від кластерів, що складаються з модулів 

загального призначення до більш спеціалізованих компонентів-акселераторів 

(іншими словами, від універсальних CPU до інших блоків – GPU, FPGA 

(програмована вентильна матриця) тощо), тобто до менш функціональних та менш 

енергозатратних модулей.  
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1.2 Аналіз та особливості новітніх архітектур відеоадаптерів 

Акселератори, на відміну від універсальних CPU, не можуть керувати ОС 

абощо, і для операцій планування задач чи I\O використовують зовнішні системи. Їх 

виграш у продуктивності полягає повністю у тому, що ці елементи 

використовуються у великих групах одночасно. Надалі в роботі акцент буде 

ставитися на розгляді GPU-акселераторів. Сучасні 3D-графічні процесори (GPU – 

graphic processing unit) перетворилися зі спеціалізованих елементів у програмовані 

паралельні процесори, обчислювальна потужність яких набагато перевищує 

потужність багатоядерних CPU. Традиційні графічні конвеєри складалися з 

вершинних (vertex) процесорів, що виконували шейдерні вершинні програми та 

піксельних процесорів, що виконували піксельні шейдерні програми.  

На сьогодні GPU є порівняно дешевим джерелом «флопсів». Наприклад, якщо 

порівняти Intel Xeon E5-2687W CPU та NVidia GTX 680 GPU, то можна виділити 

наступні факти: 

 GPU забезпечує в 30 разів більшу продуктивність на 1 долар вартості (в 

обробці чисел з плаваючою комою); 

 GPU забезпечує в 6 разів більшу продуктивність на 1 Вт ; 

 GPU має в 4 рази меншу вартість та у 4 рази більшу пропускну здатність 

основної пам’яті [16]; 

 Не всі задачі однаково ефективно виконуються на GPU; 

 Процес написання ПЗ для GPU є складнішим через відкриті ієрархії пам’яті, 

критичні секції, конфлікти доступу до пам’яті тощо. 

З точки зору програмування, успіх найбільш поширених GPGPU-технологій 

(зокрема, CUDA) полягає у тому, що вони приховують SIMD аспект апаратного 
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забезпечення GPU. Тому розробник частіше оперує термінами окремих потоків, які 

працюють зі скалярними даними, ніж варпами, що працюють з векторами. 

1.2.1 Еволюція програмних можливостей пристроїв NVidia 

У 2006 році компанія NVidia представила архітектуру NVIDIA Tesla (на основі 

GeForce 8800), в якій піксельні та вершинні процесори були об’єднані [17]. 

Інтерфейс роботи з ними було розширено, внаслідок чого стало можливим 

програмування високопродуктивних обчислень мовою С з використанням технології 

CUDA (Compute Unified Device Architecture). Саме корпорація Nvidia вперше 

використала термін GPU для визначення того, що графічний прискорювач, який 

спочатку використовувався лише для прискорення тривимірної графіки, став 

потужним обчислювальним пристроєм (процесором), придатним для вирішення 

широкого класу задач, не пов’язаних з графікою. Ланцюжок архітектур NVidia у 

порядку їх еволюції має вигляд: Tesla  Fermi  Kepler  Maxwell  Pascal  

Volta  Turing  Ampere (наразі знаходиться на етапі виробництва, дата виходу – 

кінець 2020 – початок 2021 року [18]). 

Основою Nvidia CUDA всіх поколінь є масив уніфікованих процесорів. 

Зокрема, перші графічні прискорювачі на базі покоління Tesla (GTX 8800) мали 128 

процесорних ядер (CUDA cores), об’єднаних у 16 потокових мультипроцесорів (SM 

– streaming multiprocessor) [19]. SM, в свою чергу, групувалися у 8 незалежних 

кластерів текстурних процесорів (TPC – Texture Processor Cluster). Кожен ТРС має 

пристрій для обробки текстур (texture unit) та асоційований текстурний кеш, що 

пришвидшує роботу з текстурною пам’яттю відеоадаптера [20].  

Кожен потоковий мультипроцесор складається з наступних елементів: 

 Набір потокових процесорів (Streaming Processor Array (SPA)). Це – пристрої 

обробки інформації, які власне і виконують обчислення; 
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 Набір спеціалізованих функціональних блоків (Special Function Unit (SFU)). 

Зокрема, в GTX 8800 кожен SM містить 2 SFU. Такі блоки обчислюють 

трансцедентні функції, операції над числами з плаваючою точкою тощо [21]; 

 Кеш пам’ять констант (доступна лише для зчитування) та інструкцій; 

 Спільно використовувана пам’ять (shared memory). GTX 8800 містить 16 КБ 

такої пам’яті. 

Паралельні потоки обчислювальних програм можна синхронізувати за 

допомогою бар‘єрів. Швидке створення потоків, планування потоків практично без 

витрат ресурсів, а також підтримка синхронізації дають можливість створювати 

ефективні застосування з високим рівнем паралелізму [22-24].  

SM утворюють групи, кожна з яких містить по 32 паралельні потоки. Такі 

групи називаються варпами (warp). Щоб виконувати та керувати сотнями потоків, 

що можуть виконувати кілька різних програм, всі покоління NVidia CUDA 

використовують принцип «одна інструкція, багато потоків» (SIMT – Single 

Instruction, Multiple Threads). Ідея принципу полягає у застосуванні однієї інструкції 

до усіх потоків в межах варпу. Це є схожим на принцип SIMD за таксономією 

Флінна, але, на відміну від SIMD, потоки в SIMT можуть мати незалежні шляхи 

виконання: 

__global__ void my_kernel(short* a) 

{ 

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

if(i % 2 == 0) 

{ 

 a[i] = 0; 

} 

else { 

 a[i] = 1; 

} 

} 
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В наведеному прикладі кожен потік не просто виконує одну інструкцію над 

своєю підмножиною даних, але й обирає, яку саме інструкцію виконувати в 

залежності від стану виконання. Вище наведено простий приклад, але в  

реальних застосуваннях гілки виконання можуть бути набагато більш складними, 

чого принцип SIMD не дозволяє. 

Основними особливостями архітектури Maxwell є динамічний паралелізм та 

технологія HyperQ. Концепція динамічного паралелізму дозволяє GPU створювати 

задачі, що будуть виконуватися на GPU, контролювати їх розподілення по потокам 

та синхронізувати результати без звертань до CPU. Це дозволяє збільшити частку 

алгоритму, що буде виконуватися повністю на GPU. З точки зору програмування це 

означає, що ядра (kernel) можуть викликатися не лише з CPU, але і з GPU [25]. Сама 

концепція виникла ще в архітектурі Kepler, проте саме в Maxwell набула найбільшої 

ефективності за рахунок того, що нові потокові мультипроцесори були спроектовані 

з нуля.  

Також в архітектурі Maxwell було перероблено архітектуру потокового 

мультипроцесора. Останні графічні процесори Kepler містили 192 SM, і керуюча 

логіка для такої кількості блоків була занадто складною [26]. В архітектурі Maxwell 

SM були перейменовані у SMM (Maxwell SM), та організовані у 4 блоки по 32 SM. 

Відповідно, керуюча логіка тепер масштабується на кожен кластер із 32 SMM.  
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Рис. 1.1. Масштабування керуючої логіки в Maxwell порівняно з Kepler [27] 

Крім того, було внесено зміни в роботу планувальників інструкцій. На кожен 

SMM кластер все ще виділено по 4 планувальники варпів, але тепер вони працюють 

із взаємовиключними множинами ядер CUDA. 

Основним нововведенням архітектури Pascal став перехід на 16-нм 

технологічний процес.  Це дозволило збільшити тактову частоту мультипроцесорів з 

1216 МГц до 1607 МГц [28]. Крім того, було змінену підсистему роботи з пам’яттю, і 

замість чотирьох 64-бітових контролерів реалізовано вісім 32-бітових, що забезпечує 

розрядність шини пам'яті в 256 біт. Це дозволило збільшити пропускну 

спроможність шини пам’яті на 43% порівняно із можливостями архітектури 

Maxwell. 

Нове покоління підтримує асинхронні обчислення (Async Compute) з 

поліпшеним використанням обчислювальних ресурсів для різних типів завдань. У 

сучасних іграх GPU одночасно з візуалізацією моделей зображення можуть 

виконувати і інші завдання. Це може бути розрахунок фізики тіл, післяобробка 

зображення і спеціальна техніка асинхронного спотворення часу (Asynchronous Time 
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Warp) для режиму віртуальної реальності [29]. При виконанні різних завдань не 

завжди задіюються всі обчислювальні блоки, і виконання кожного завдання може 

займати різний час. Наприклад, якщо неграфічні обчислення виконуються довше 

графічних, то все одно йде очікування завершення кожного процесу для 

перемикання до нових завдань. При цьому частина ресурсів GPU простоює. У 

архітектурі Pascal з'явилася динамічне балансування завантаження. Якщо одна 

задача виконалася раніше, то вивільнені ресурси підключаються на виконання іншої 

задачі. 

Таким чином, вдається уникнути простоїв і підняти загальну продуктивність 

при комбінованому навантаженні на GPU [30]. При подібному навантаженні 

важливу роль відіграє і швидкість перемикання між завданнями. Архітектура Pascal 

підтримує переривання завдань на різних рівнях для максимально швидкого 

перемикання. При отриманні нової команди процесор перериває завдання на рівнях 

обробки пікселів і потоків, зберігаючи їх стан для подальшого завершення, а 

обчислювальні блоки приймаються за нове завдання. Pascal підтримує переривання 

на рівні окремих інструкцій, Maxwell і Kepler тільки на рівні потоків [31]. 

Переривання на різних рівнях дозволяє точніше визначити момент переходу від 

одного завдання до іншого.  

Volta є кодовим ім'ям мікроархітектури GPU, розробленої Nvidia, що є 

наступнком архітектури Pascal [32]. Процесори Volta були першими, що 

оснащувалися тензорними ядрами, спеціально розробленими для ефективних 

обчислень у сфері глибинного навчання, і значно переважаючи у цьому над 

звичайними ядрами CUDA. Turing є кодовим ім'ям мікроархітектури GPU, 

розробленої Nvidia як наступника архітектури Volta. Архітектура Turing стала 

першою, на основі якої вироблено GPU, здатні здійснювати трасування в режимі 

реального часу, що є давнім завданням індустрії комп'ютерної графіки. Ключовими 
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елементами є спеціалізовані процесори штучного інтелекту (тензорні ядра) і 

спеціалізовані процесори трасування променів. Нова архітектура мультипроцесорів 

забезпечує стрімке підвищення ефективності обчислень, досягаючи 50% поліпшення 

продуктивності на кожен CUDA процесор порівняно з поколінням архітектури 

Pascal. Ці вдосконалення стали можливі завдяки двом ключовим архітектурним 

змінам. По-перше, у Turing SM додано незалежний цілочисельний обчислювач, який 

може виконувати інструкції одночасно з обчислювачем чисел з плаваючою точкою. 

У попередніх поколіннях виконання цих інструкцій блокувало видачу інструкцій з 

плаваючою точкою. По-друге, архітектура доступу до пам'яті SM була перероблена 

для уніфікації спільної пам'яті (shared memory), кешування доступу до пам’яті 

текстур та доступу до константної пам’яті. Це призводить до подвоєння пропускної 

здатності та більш ніж у 2 рази більшої ємності для кешу L1 для загальних робочих 

навантажень. 

Turing - це перша архітектура GPU, що підтримує пам'ять GDDR6 [33]. GDDR6 

є наступним кроком у розробці пам'яті з високою пропускною здатностю GDDR 

DRAM. Інтерфейсні схеми GDDR6 в графічних процесорах Turing були повністю 

перероблені для швидкості, енергоефективності та зменшення шуму, досягнувши 

швидкості передачі 14 Гбіт/с одночасно збільшивши енергоефективность на 20% в 

порівнянні з пам'яттю GDDR5X. 

Важливою особливістю, вперше введеною у Volta, є тензорні ядра [34], 

оптимізовані під виконання операції множення та додавання матриць (matrix multiply 

and accumulate, MMA). Відтепер кожен SM, на додаток до скалярних CUDA-ядер, 

містить від 8 тензорних ядер. Кожне тензорне ядро містить обчислювальні елементи, 

що дозволяють виконати операцію *D A B C  над матрицями розмірністю 4х4. 

Кожне тензорне ядро виконує 64 операції над числами з плаваючою точкою за такт, 

тобто кожен SM (що містить від 8 тензорних ядер) здатен виконувати до 1024 
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операцій перемноження та додавання за один такт, що як мінімум у 8 разів більше за 

найбільш потужні графічні процесори архітектури Pascal, що містили лише скалярні 

ядра [35]. Такі операції часто використовуються для операцій згортки або глибокого 

навчання, саме тому найбільший виграш у продуктивності очікується в цих 

областях. 

1.2.2 Перехід до уніфікованих компонентів в поколіннях відеоадаптерів Intel 

У світі роботи з графікою центральне місце з точки зору продуктивності та 

популярності традиційно займають AMD та NVidia. Компанія Intel, навпаки, 

зазвичай асоціюється із новітніми розробками CPU. Втім, ще у 1998 році Intel 

випустили свій перший відеоадаптер [36], а до 2007-го 90% всіх материнських плат 

містили вбудований GPU від Intel [37]. Таким чином, спеціалізацією Intel є 

вбудовування графічних процесорів у чіпсети та центральні процесори. Через 

обмеження інтегрованих рішень, графічні процесори компанії, як правило, надають 

потужності лише початкового рівня. Проте, стратегічні цілі компанії [38] та останні 

доробки вказують на те, що компанія також слідує тенденціям переходу до систем із 

масовим паралелізмом. 

Графічні процесори Intel традиційно розділяються на покоління (generation, 

Gen). Покоління 1-3 (до 2006 року) можуть виконувати лише обмежений набір 

функцій, а для більшості обчислень, пов’язаних з графікою, покладаються на CPU 

[39]. Втім, починаючи з Gen 4 (2006, GMA X3000), графічні процесори почали 

містити програмовані блоки (execution unit, EU), здатні виконувати універсальні 

обчислення, що привело до зниження навантаження на CPU та покращеної обробки 

графіки та відео [40]. Адаптери 4-го покоління містили 8-10 програмованих блоків, і 

з кожним поколінням це число збільшувалось. Найсучаснішим поколінням 

графічних процесорів від Intel є Gen11, інтегроване в процесори серії Ice Lake, які 

було випущено на ринок в кінці 2019 [41]. 



28 

 

Рис. 1.2 Схема найсучаcнішого на даний момент покоління графічних процесорів 

Intel (Gen11) [41] 

Графічні процесори 11 покоління містять 64 EU, як показано на рис. 1.2. EU 

можуть виконувати арифметичні інструкції за SIMD-парадигмою. В залежності від 

задачі, всі потоки EU можуть виконувати одні і ті ж самі інструкції паралельно, або 

ж кожен потік може виконувати інструкції із різних функцій-ядер. 
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Рис. 1.3 Схема будови EU в Gen11 [41] 

Кожен EU містить два основних обчислювальних блоки (ALU). Кожен блок 

може виконувати до 4 операцій над 32-бітними числами або ж до 8 операцій з 16-

бітними числами з плаваючою точкою. При чому в одному EU ALU є 

спеціалізованими: один підтримує операції з цілими числами, а другий підтримує 

обчислення трансцедентних функцій (тригонометричні, експоненціальні функції 

тощо) [41]. 

Блоки EU організовані у так звані підзрізи (subslice). Хоча це залежить від 

конкретного продукту, зазвичай кожен підзріз містить 8 EU, планувальник потоків 

та кеш інструкцій. Крім того, на кожен підзріз виділяється блок обробки текстур та 

медіа. 8 підзрізів, в свою чергу, формують зріз (slice). Окрім підзрізів, зріз містить 

блок для обчислення тривимірних геометричних функцій, а також інші блоки, що 

забезпечують рендер графіки та L3 рівень кеш пам’яті [41]. 

Кожен підзріз містить 64 Кб спільної пам’яті, доступної потокам всіх EU, що 

належать до підзрізу. Крім того, потоки мають доступ до глобальної пам’яті CPU 

(оскільки графічний процесор є фізично вбудованим у CPU). Ця особливість впливає 
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на програмні системи, оскільки графічні процесори інших виробників мають окремо 

виділену глобальну пам’ть, і розробникам необхідно копіювати дані із пам’яті CPU 

до пам’яті GPU. Таким чином, графічні процесори Intel можуть використовувати 

системну пам’ять у якості глобальної пам’яті відеоадаптера. Зокрема, адаптери 8 

покоління і вище можуть використовувати до половини системної пам’яті (на ОС 

Windows 10) на графічні потреби.  

1.2.3 Еволюція обчислювальних архітектур Radeon (AMD) 

Основним обчислювальним компонентом відеоадаптерів AMD є SIMD Engine 

– аналог потокового мультипроцесора в пристроях Nvidia. Починаючи з 2000 року, 

було спроектовано більше 10 серій/архітектур новітніх відеоадаптерів Radeon, 

короткий огляд яких наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Серії відеоадаптерів Radeon, загальний огляд їх особливостей 

Торговельне 

найменування 

     Cерія Техпроцес 

(нм) 

Підтримувані версії API 

DirectX OpenGL Mantle 

R7000-R7200 R100 180 DirectX 7.0 OpenGL 1.3 – 

R7500 RV200 150 – 

R8500,R9000-

R9250 

R200 DirectX 8.1 OpenGL 1.4 – 

R9500-R9800, 

X300-X600, 

X1050 

R300 DirectX 9.0 OpenGL 2.0 – 

X700-850 R420 130 DirectX 9.0b – 

X1300-1950 R520 90/80 DirectX 9.0c – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/API
https://ru.wikipedia.org/wiki/DirectX
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mantle_(API)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Radeon_R100&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Radeon_R200
https://ru.wikipedia.org/wiki/Radeon_R300
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Radeon_R420&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Radeon_R520&action=edit&redlink=1
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HD2000-

HD3000 

R600 65/55 nm DirectX 10.0/ 

DirectX 10.1 

(RV670) 

OpenGL 3.3 – 

HD4000 R700 55 DirectX 10.1 – 

HD5000 Evergreen 40 DirectX 11 OpenGL 4.5 – 

HD6000 Northern 

Islands 

– 

HD7000 Southern 

Islands 

40/28 DirectX 11 / 

11.2 / 12 

OpenGL 4.5 – 

HD8000 Sea 

Islands 

40/28 DirectX 11.0 / 11.2 

/ 12 

OpenGL 4.5 – 

R5 210—230, 

R7 240—260, 

R9 270—290 

Volcanic 

Islands 

28 DirectX 11.2 / 12 OpenGL 4.5 – 

R5 3xx, R7 

3xx, R9 3xx, 

R9 Nano / Fury 

/ Fury X 

Pirate 

Islands 

28 DirectX 11.2 / 12 OpenGL 4.5 / 

Vulkan 

– 

AMD Radeon 

RX 400 series 

Polaris 14 DirectX 12 OpenGL 4.5 / 

Vulkan 

– 

TeraScale — кодова назва сімейства архітектур відеоадаптерів Radeon, в якій було 

реалізовано уніфіковану шейдерну модель (Unified Shader Model), де усі апаратні 

компоненти мали уніфікований набір інструкцій, що давало змогу виконувати усі 

процеси рендерингу (геометрія, вертекс, пікселі) [42]. Зокрема обробка вертекс-

шейдерів потребувала більшу кількість інструкцій, ніж шейдери пікселів. Даний 

підхід розробки апаратного забезпечення знизив ціну виробки відеопроцессорів. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Radeon_R600
https://ru.wikipedia.org/wiki/Radeon_R700
https://ru.wikipedia.org/wiki/Radeon_R800
https://ru.wikipedia.org/wiki/Northern_Islands
https://ru.wikipedia.org/wiki/Northern_Islands
https://ru.wikipedia.org/wiki/Southern_Islands
https://ru.wikipedia.org/wiki/Southern_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Radeon_HD_8000_series
https://en.wikipedia.org/wiki/Radeon_HD_8000_series
https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Radeon_Rx_200_series
https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Radeon_Rx_200_series
https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Radeon_Rx_300_series
https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Radeon_Rx_300_series
https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Radeon_400_series
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Така функціональність була побудована на основі архітектури VLIW (very long 

instruction word ), де кожний мініпроцессор виконує операцію паралельно. 

Уніфікована шейдерна модель була реалізована вперше у графічному процессорі 

консолі Xbox 360 компанією ATI і потім була також адаптована у мікроархітектурі 

графічних процессорів Nvidia під кодовою назвою Tesla.  

Графічні процесори архітектури Terascale вироблювалися за 80-40 нм 

технологічним процесом (відповідно до покоління). Вони мали підтримку Direct3D 

10.0 для Shader Model 4.0 та OpenGL 3.0 [42].  

Graphics Core Next (GCN) – кодова назва сімейства архітектур-наступників 

TeraScale, що містить оптимізацію для GPGPU-обрахунків [43]. Обчислювальний 

блок GCN розділений на чотири підрозділи, кожен з яких працює над своїм потоком 

команд кожен такт. Потоки можуть використовувати і скалярний блок, наявний в 

GCN, для управління потоком даних або операцій над вказівниками. Комбінація 

векторних і скалярних блоків пропонує дуже просту програмну модель. Наприклад, 

на вказівники функції і стек (вказівники на функції і стек покажчиків) 

програмуються набагато простіше, та й завдання компілятора тепер значно 

спрощено, так як виконавчі блоки скалярні. Кожен блок GCN має виділене локальне 

сховище даних об'ємом 64 КБ для обміну даними або розширення локального стека 

для регістрів. Також блок має в своєму складі і кеш-пам'ять першого рівня з 

можливістю читання і запису, і повноцінний текстурний конвеєр (блоки вибірки і 

фільтрації). Тому новий обчислювальний блок здатний працювати самостійно, без 

центрального планувальника, який в попередніх архітектурах відповідав за розподіл 

роботи по блокам. Тепер кожен з блоків GCN здатний займатися плануванням і 

розподілом команд сам, один обчислювальний блок може виконувати до 32 різних 

потоків команд, які можуть бути з різних віртуальних адресних просторів в пам'яті і 

повністю захищені і незалежні один від одного [44-46]. 
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Попередні Архітектури GPU компанії AMD використовували архітектурні 

моделі VLIW4 і VLIW5, які були ефективними для вирішення графічних завдань, але 

недостатньо ефективними для універсальних обчислень, так як завантажити всі 

виконавчі блоки роботою в таких умовах дуже непросто. Нова архітектура GCN 

пропонує настільки ж велику кількість виконавчих блоків, але при скалярному 

виконанні, яке прибирає обмеження і залежності регістрів та інструкції. Перехід від 

архітектури VLIW до скалярного виконання дає помітне спрощення завдань по 

оптимізації коду. 

 Починаючи із другого покоління GCN (Sea Islands, Radeon HD 7790+), 

графічний процесор логічно розділений на чотири частини (Shader Engine), кожна з 

яких містить по 11 обчислювальних блоків (Compute Unit), що включають текстурні 

модулі, по одному геометричному процесору та блоку перетворення векторного 

зображення у растрове, а також по кілька блоків растрових операцій (ROP) [47]. 

 

Рис. 1.4 Схема блоку обчислень GCN 

Обчислювальний блок нової архітектури GCN включає різні функціональні блоки: 

модулі текстурних вибірок (16), модулі текстурной фільтрації (4), блок передбачення 

розгалужень, планувальник, обчислювальні блоки (чотири векторних і один 

скалярний), кеш-пам'ять першого рівня (16 КБ на обчислювальний блок), пам'ять для 

векторних і скалярних регістрів, а також колективна пам'ять (64 КБ на кожний 

Compute Unit) [48]. 
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На даний момент останньою архітектурою, випущеною на ринок, є GCN5 

Vega. Ця архітектура представляє новий обчислювальний блок – NCU (Next-Gen 

CU). Основною особливістю нового CU є гнучкі обчислювальні елементи, які 

можуть виконувати від 512 8-бітних до 64 64-бітних математичних операцій за такт 

[49]. 

1.3 Аналіз методів програмування застосувань у системах із гетерогенними 

обчисленнями 

Апаратні і програмні основи для систем із обчисленням на відеоадаптерах 

виникли не так давно і розвиваються дуже динамічно. Оскільки виграш у 

продуктивності полягає в специфічності обчислювальних ядер графічних процесорів 

(велика кількість спеціалізованих ядер, вартість створення та управління потоків 

близька до нуля тощо), неможливо і не логічно створювати універсальний 

програмний інтерфейс. Програмісти повинні мати можливість враховувати, на яких 

типах ядер виконуються їх інструкції, а система програмування повинна бути в змозі 

визначити, який тип ядра найкращий для певної задачі. Таким чином, розвиток 

програмних платформ для програмування GPU відбувається паралельно до розвитку 

CPU платформ, і має бути розглянутий окремо. 

Одним із перших варіантів доступу до ресурсів графічного процесору були 

шейдери (shader). Шейдер являє собою графічну функцію, що обраховує візуальні 

ефекти попіксельно. Вже на цьому етапі обробка для кожного піксела велася 

паралельно і незалежно одна від одної. Втім, єдиним програмним засобом були мови 

програмування низького рівня (схожі на асемблер).  

Як проаналізовано у 1.2, з часом компанії-лідери графічних процесорів 

запровадили апаратно-архітектурний перехід від спеціалізованих блоків для роботи 

із зображенням та попіксельного рендеринга до більш універсальних 
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обчислювальних ядер, що дозволило створювати більш узагальнені і навіть крос-

платформенні програмні інтерфейси (наприклад, OpenCL / DirectCompute). Втім, 

графічні процесори кожного виробника мають свою специфіку, а крос-

платформеність означає відмову від таких специфічних можливостей, що приводить 

до знижння швидкодії. Тому паралельно із крос-платформенними інтерфейсами 

розвиваються і інтерфейсі, орієнтовані на конкретні архітектури, такі як NVidia 

CUDA  та ATI Stream. 

1.3.1 Особливості програмного інтерфейсу архітектури обчислень NVidia CUDA 

Програмно-апаратна платформа CUDA – технологія GPGPU з компілятором і 

бібліотеками, що дозволяє програмістам реалізовувати мовою програмування С, C++ 

або Fortran програми, які виконуються на графічних процесорах відеоадаптерів. 

Написання оптимального коду для відеоадаптерів –  завдання нетривіальне і 

відрізняється від підходів до розробки програмного забезпечення для CPU [50].  

Основною концепцією CUDA є ідея, що GPU виступає у ролі масивно-

паралельного сопроцесора до CPU. Виконання програмного коду задіює потужності 

як CPU, так і GPU, при чому послідовний код виконується на центральному 

процесорі, а для паралельних обчислень використовується графічний адаптер. Таким 

чином, GPU використовується як спеціалізований обчислювальний пристрій, який:є 

сопроцесором до CPU, має власну пам’ять і має можливість паралельно виконувати 

багато тисяч потоків [50]. На відміну від потоків CPU, ці потоки майже не 

потребують ресурсів на створення та управління (в основному через мінімальний 

контекст потоку), робота з тисячами потоків одночасно є доцільною. Програміст 

вказує бажану кількість потоків при кожному прямому виклику функції-ядра.  
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Рис. 1.5 Схема організації потоків CUDA [51] 

Всі потоки, спрямовані на виконання певної функції-ядра, організовані в 

ієрархічну структуру. На верхньому рівні ієрархії є сітка (grid) – одно- або 

багатовимірний масив блоків (block). Кожен блок, в свою чергу, може бути одно-, 

дво- або тривимірним масивом потоків (thread). Всі блоки в сітці мають однаковий 

розмір та розмірність. В моделі CUDA відсутній унікальний ідентифікатор потока, а 

для того, щоб однозначно визначити номер потока, потрібно використовувати 

комбінацію координат блоку в сітці (вбудована структура blockIdx) та координат 

потоку в блоці (вбудована структура threadIdx). Ці координати, а також розмірності 

самої сітки (gridDim), є доступними в будь-яком коді, що виконується на GPU через 

змінні контексту.  

Комплект засобів розробки (SDK) для платформи CUDA є безкоштовним і 

доступним з сайту розробника [52]. Робота з відеоадаптером відбувається через 2 

варіанти АРІ: низькорівневого (driver API) та високорівневого (runtime API). У 

кожної функції з високорівневого інтерфейсу є прямий аналог на низькому рівні, а 

зворотній аналог доступний не завжди [53]. Низькорівневий інтерфейс доступу дає 

більше можливостей програмісту: пряма ініціалізація GPU, налаштування передачі 
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параметрів ядру; але за рахунок читабельності та розміру вихідного коду. Варто 

зазначити, що в одній програмі одночасне використання обох API неможливе. 

 

Рис. 1.6 Схема використання програмних інтерфейсів CUDA [54] 

Однією з серйозних відмінностей між CPU та GPU є організація пам’яті та 

доступу до неї. Зокрема, на відміну від CPU, де зазвичай є один тип пам’яті з 

кількома рівнями кешування, пам’ять відеоадаптерів Nvidia розділяється як мінімум 

за місцем її розташування – в глобальній відеопам’яті (DRAM) чи безпосередньо у 

потокових мультипроцесорах. 
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Рис. 1.7 Схема взаємодії різних видів пам’яті GPU та програмного коду [51] 

Найбільш простим видом пам’яті є регістрова пам’ять. Кожен SM містить від 8 

(Fermi) до 64 (Pascal) або навіть 256 тисяч (Turing) 32-бітних регістрів. Всі регістри 

ексклюзивно розділяються між потоками блоку на етапі компіляції (тобто поток має 

доступ лише до виділених йому регістрів). Якщо ж поток потребує більше пам’яті 

для розміщення локальних даних – надлишок буде розміщений у локальній пам’яті, 

фізично розташованій в DRAM, що знижує швидкість доступу до даних на порядок 

[54]. 

Кожному блоку виділяється спільна пам’ять (shared memory). Оскільки вона 

розташовується на мультпроцесорі – швидкість доступу до неї майже така ж висока, 

як і до регістрової пам’яті. Спільна пам’ять доступна всім потокам в рамках блоку 

[55-58]. 

У всіх потоках в сітці (тобто у всіх потоках, що виділені під конкретну 

функцію-ядро) є доступ до глобальної пам’яті відеоадаптера (розташованій на 

DRAM, що характеризується низькою швидкістю доступу) [59]. 
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Також існують два підвиди глобальної пам’яті: константна та текстурна. Вони 

також доступні всім потокам сітки, але лише на читання – записувати дані в них 

може лише CPU. За рахунок обмеження доступу на запис дані можливо один раз 

зберегти у кеш-пам’яті, набагато збільшивши швидкість доступу до них [60]. У табл. 

1.2  наведено загальні відомості про види пам’яті відеоадаптерів NVidia: 

Таблиця 1.2 

Загальні відомості про типи пам’яті відеоадаптера 

Пам’ять Розташування Доступ до пам’яті Область видимості Швидкість доступу 

Регістрова  SM Читання/запис Один потік Найвища 

Локальна   DRAM Читання/запис Один потік Низька 

Спільна  SM Читання/запис Всі потоки у блоці Висока 

Глобальна DRAM Читання/запис Всі потоки і CPU Низька 

Константна DRAM Читання Всі потоки і CPU Середня (кеш) 

Текстурна  DRAM Читання Всі потоки і CPU Середня (кеш) 

Однією з особливостей архітектури CUDA С/С++ є використання стандартних 

механізмів доступу до пам’яті відповідної мови програмування. Вказівники на 

області пам’яті (pointers), можуть вказувати як на глобальну пам’ять GPU, так і на 

оперативну пам’ять, доступну лише в CPU. Однак підходи до роботи з вказівниками 

на пам’ять різних пристроїв сильно розрізняються [59-61]. Наприклад, для виділення 

частини глобальної пам’яті на GPU і передачі вказівника на неї як аргументу 

функції-ядра, потрібно зробити наступне: 
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// оголошення вказівників 

int *cpuPtr, *gpuPtr, *gpuPtr2; 

// встановлення розміру буфера 

size_t size = sizeof(int) * 2; 

// виділення оперативної пам'яті з CPU 

cpuPtr = (int*)malloc(size); 

// виділення глобальної пам'яті GPU 

cudaMalloc(&gpuPtr, size); 

cudaMalloc(&gpuPtr2, size); 

// заповнення даних в оперативній пам'яті 

cpuPtr[0] = 12; 

cpuPtr[1] = 57; 

// копіювання буферу відповідного розміру з ділянки "cpuPtr" до ділянки 

пам'яті GPU "gpuPtr" 

cudaMemcpy(gpuPtr, cpuPtr, size, cudaMemcpyHostToDevice); 

// копіювання буферу відповідного розміру в межах GPU (gpuPtr --> 

gpuPtr2) 

cudaMemcpy(gpuPtr2, gpuPtr, size, cudaMemcpyDeviceToDevice); 

// ... дані в пам'яті GPU певним чином опрацьовуються і змінюються ... 

// після обчислення результатів дані з пам'яті GPU передаються назад до 

контексту CPU 

cudaMemcpy(cpuPtr, gpuPtr, size, cudaMemcpyDeviceToHost); 

Окрім прямого доступу до пам’яті (через вказівники), модель обчислень CUDA (а 

саме розширення Thrust) підтримує поняття ітераторів, відоме С++ розробникам з 

бібліотеки STL. В найпростішому випадку ітератор – це «обгортка» над вказівником.  

Відповідно і робота з ітераторами схожа на роботу із вказівниками. Також Thrust 

надає реалізації більш складних ітераторів (так званих «fancy iterators»), котрі 

містять в собі набагато більше інформації, аніж просто вказівник на певну ділянку 

пам’яті [62] 

transform_iterator: представляє вказівник на набір значень після виконання унарної 

операції над ними. Як сказано вище, результати виконання унарної операції не 
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зберігаються окремо в пам’яті, а обчислюються «на льоту» [63]. Приклад нижче 

показує створення вказівника transform_iterator з використанням операції 

знаходження абсолютної величини, створеної користувачем: 

struct abs 

{ 

 __host__ __device__ int operator()(int x) 

 { 

  return x < 0 ? -x : x; 

 } 

} 

... 

thrust::device_vector<int> d_vec(4); 

d_vec[0] = 5; 

d_vec[0] = -7; 

d_vec[0] = 0; 

d_vec[0] = -3; 

 

typedef thrust::device_vector<int>::iterator VectorIterator; 

thrust::transform_iterator<abs, VectorIterator> iter(d_vec.begin(), 

abs()); 

 

*iter; // 5 

iter[1]; // 7 

iter[2]; // 0 

iter[3]; // 3 

permutation_iterator: нехай існує масив значень та масив індексів, кожен з 

елементів якого представляє індекс елементу в масиві значень [63]. Ітератор 

перестановки дозволяє звертатися до елементів масиву значень за індексами масиву 

індексів, як показано у наступному прикладі: 
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thrust::device_vector<int> values(4); 

values[0] = 10; 

values[1] = 20; 

values[2] = 30; 

values[3] = 40; 

 

thrust::device_vector<int> indices(5); 

indices[0] = 2; 

indices[1] = 1; 

indices[2] = 0; 

indices[3] = 2; 

indices[4] = 3; 

 

typedef thrust::device_vector<int>::iterator IntIterator; 

thrust::permutation_iterator<IntIterator, IntIterator> 

iter(values.begin(), indices.begin()); 

 

iter[0]; // 30 

iter[1]; // 20 

iter[4]; // 40 

iter[3] = 42; // values[indices[3]] = 42 

zip_iterator: представляє собою вказівник на набір кортежів, кожен з яких є набором 

кортежів [63]. Наступний приклад показує використання  zip_iterator для доступу до 

елементів масиву температурних значень одночасно за Цельсієм, Фаренгейтом та 

Кельвіним: 
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thrust::host_vector<float> cels(3); 

cels[0] = 36; cels[1] = 20; cels[2] = -5; 

 

thrust::host_vector<float> fahrs(3); 

fahrs[0] = 96.8; fahrs[1] = 68; fahrs[2] = 23; 

 

thrust::host_vector<float> kelvs(3); 

kelvs[0] = 309.15; kelvs[1] = 293.15; kelvs[2] = 268.15; 

 

typedef thrust::host_vector<float>::iterator FloatIterator; 

typedef thrust::tuple<FloatIterator, FloatIterator, FloatIterator> 

IteratorTuple; 

typedef thrust::zip_iterator<IteratorTuple> ZipIterator; 

 

ZipIterator iter(thrust::make_tuple(cels.begin(), fahrs.begin(), 

kelvs.begin())); 

 

iter[0]; // { 36, 96.8, 309.15 } 

iter[1]; // { 20, 68, 293.15 } 

iter[2]; // { -5, 23, 268.15 } 

 

1.3.2 Особливості відкритого стандарту по розробці OpenCL 

OpenCL (Open Computing Language) – це відкритий безкоштовний стандарт 

для створення паралельних програм з використанням обчислювальних потужностей 

ядер різного роду – CPU, GPU тощо. Стандарт включає в себе: OpenCL платформу, 

що дозволяє виявляти доступні OpenCL-сумісні пристрої та їх можливості; OpenCL 

середовище виконання, яке дозволяє застосуванню керувати обчислювальними 

задачами;  OpenCL мову та компілятор. 

Компоненти OpenCL застосувань організовані у такий спосіб: програми 

надсилають обчислювальні команди на низку пристроїв (OpenCL device). Пристрої, в 
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свою чергу, містять набір обчислювальних одиниць (compute unit, CU), які містять 

набір елементів-обробників (processing element, PE). Власне обчислення проводяться 

саме на РЕ. Кожен CU може працювати або у режимі SIMD (перехід до наступної 

інструкції відбувається для всіх РЕ одночасно) або SPMD (кожен РЕ сам керує 

лічильником інструкцій) [64]. 

 

Рис. 1.8 Модель виконання обчислень в OpenCL [65] 

Важливою особливістю є абстракція від специфічних можливостей 

конкретного виробника, тому у якості CU можуть виступати пристрої різних 

виробників: NVidia, AMD, Intel [66]. 

З точки зору програмного коду, програма в OpenCL складається з двох частин: 

функцій-ядер (kernel) що виконуються на пристроях та хостовій програмі (host 

program), що виконується на CPU. Щоразу, коли хост ініціює виконання ядра, 

створюється задача (work-item), ідентифікатор якої поміщається у робочу групу 

(work-group). Групи, в свою чергу, організовані в одно-, дво- або тривимірний 

індексний простір (index space). Задачі однієї групи виконуються паралельно на РЕ 

одного CPU. 

Хост також визначає контекст виконання функцій-ядер. До контексту входять 

наступні дані: 
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 Інформація про OpenCL пристрої, доступні хосту; 

 OpenCL функції-ядра; 

 Об’єкти пам’яті: набір об’єктів, доступних як із хоста, так і із функцій-

ядер. 

Для оркестрації взаємодії ядер та пристроїв, хост створює чергу команд 

(command queue). Хост додає команди різного роду до черги: команди виконання 

нового ядра, команди переносу даних між різними областями пам’яті або команди 

синхронізації, що контролюють порядок виконання інших команд. Також можливо 

створити кілька черг команд в рамках одного контексту, тоді команди в різних 

чергах будуть виконуватися одночасно, проте засоби синхронізації між ними 

відсутні [66-67]. 

Всі задачі у всіх групах мають доступ до глобальної пам’яті (global memory). 

Залежно від можливостей конкретного пристрою, дані в глобальній пам’яті можуть 

бути записані у кеш-пам’ять, що підвищить швидкість доступу до них. Частиною 

глобальної пам’яті є константна пам’ять (constant memory), записувати в яку може 

лише хост, а задачі мають доступ лише на читання. Локальна пам’ять (local memory) 

доступна всім задачам в рамках робочої групи, але недоступна із інших груп. В 

залежності від можливостей пристрою, локальна пам’ять виділяється або всередині 

пристрою, або як частина глобальної пам’яті. Також кожна задача містить деякий 

обсяг приватної пам’яті (private memory). В табл. 1.3 наведено загальні 

характеристики кожного типу пам’яті: 
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Таблиця 1.3 

Характеристики типів OpenCL пам’яті 

 Момент виділення пам’яті Доступ до пам’яті Область видимості 

Хост Ядро Хост Ядро 

Глобальна Виконання - R/W R/W Всі задачі і хост 

Константна Виконання Компіляція R/W R Всі задачі і хост 

Локальна Виконання Компіляція - R/W Задачі в групі і хост 

Приватна - Компіляція - R/W Одна задача 

 

1.3.3 Особливості прикладного програмного інтерфейсу DirectCompute 

DirectX – це набір функцій інтерфейсу прикладного програмування, 

розроблених компанією Microsoft для вирішення задач, пов’язаних з ігровим і 

відеопрограмуванням для програмних платформ Microsoft Windows [68]. Втім, з 

появою DirectX версії 11було анонсовано новий тип шейдера – обчислювальний 

шейдер (compute shader), призначений для виконання обчислень, не пов’язаних із 

графікою [69].  

На відміну від шейдерів інших типів (піксельних, геометричних тощо), в 

обчислвюальному шейдері відсутні строгі обмеження на відповідність потоку та 

даних, які він обробляє (тобто тепер сам розробник визначає кількість потоків, 

необхідну для виконання обчислень). Також обчислювальний шейдер дає потокам 

доступ до будь-якої зони буферу пам’яті. Особливістю програмування таких 

шейдерів є необхідність використання C-подібної шейдерної мови DirectX (High 

Level Shader Language, HLSL) [70]. 



47 

При запуску шейдера GPU створює набір паралельних потоків, кожен з яких 

обробляє свої дані, виконуючи один набір інструкцій. Як і в інших стандартах 

програмування відеоадаптерів, потоки об’єднуються в групи, кожна з яких виконує 

певну задачу. Групи потоків, в свою чергу, об’єднуються в сітку, розмірність якої 

може бути від одного до трьох. Кожен потік має доступ до своїх координат у групі та 

координат групи в сітці, поєднуючи які, можна отримати унікальний ідентифікатор 

потоку, за допомгою якого можна ефективно розподіляти задачі чи блоки пам’яті, 

які необхідно опрацювати. Потоки в рамках однієї групи мають доступ до спільної 

пам’яті (shared memory) [71].  

Оскільки основною метою DirectX є все ж таки робота з графікою та 

візуалізацією моделей у іграх, а обчислювальні шейдери є невеликим побічним 

модулем, технологія DirectCompute поступається попередньо розглянутим аналогам. 

Зокрема, існують наступні обмеження [72]: 

 кожна група може містити не більше за 768 потоків; 

 кожна група має лише до 16 КБ спільної пам’яті; 

 відсутність атомарних операцій; 

 відсутність обчислень з подвійною точністю; 

 кожен потік має доступ на запис до лише 256 байт спільної пам’яті. 
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1.4 Засади методів формалізації застосувань 

Алгоритмічний етап проектування є початковим та найменш технологічно 

забезпеченим. Але він впливає на подальший процес розробки та визначає її успіх в 

цілому. Інструментальні засоби цього етапу проектування мають забезпечувати:  

 ефективні засоби опису алгоритмів для систем з масовим паралелізмом; 

 можливість формальних еквівалентних перетворень алгоритмів з метою їх 

досліджень та аналізу; 

 засоби опису темпоральних та асинхронних фрагментів алгоритмів; 

 можливість генерації асоційованих із досліджуваними алгоритмами програм 

для різних парадигм паралельного програмування; 

 можливість моделювання і оцінки часових характеристик роботи алгоритмів 

до їх використання. 

Ефективним методом алгоритмічного проектування і дослідження паралельних 

алгоритмів є використання алгебр алгоритмів, які дозволяють сформувати формули 

(схеми) алгоритмів, що залежать від різних параметрів, якими можуть виступати 

програмно-апаратні платформи, парадигми паралельного програмування тощо. 

Такі алгебри дозволяють виконувати еквівалентні трансформації схем 

паралельних алгоритмів, що ефективно застосовується для подальшого пошуку 

оптимальних реалізацій.  

В роботі проводиться аналітичний огляд наступних методів формалізації та 

проектування алгоритмів, як: 

 система алгоритмічних алгебр (САА) Глушкова та модифікована САА-М; 

 мережі Петрі; 

 розмічені транзиційні системи. 
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Особливості сигнатури операцій кожної із цих нотацій дозволяють зручно 

записувати схеми алгоритмів для комп’ютерних систем із масовим паралелізмом, які 

містять у вузлах відеоадаптери, систем реального часу та великих розподілених 

систем.  

1.4.1 Система алгоритмічних алгебр Глушкова (САА/САА-М) як метод 

проектування схем паралельних алгоритмів 

Для формалізованого представлення алгоритмів функціонування абстрактної 

моделі ЕОМ В.М. Глушков запропонував математичний апарат систем 

алгоритмічних (мікропрограмних) алгебр [73-74]. 

Фіксована САА являє собою двоосновну алгебраїчну систему, основами якої є 

множина операторів і множина умов [75]. Операції САА поділяються на логічні і 

операторні. До логічних відносяться узагальнені булеві операції і операція лівого 

множення оператора на умову (призначена для прогнозування обчислювального 

процесу), а до операторних – основні конструкції структурного програмування 

(послідовне виконання, циклічне виконання тощо).  

Теорема Глушкова: Для довільного алгоритму існує (в загальному випадку не 

єдина) САА, в якій цей алгоритм може бути представлений регулярною схемою. 

Тобто, якщо визначити основи САА для конкретного алгоритму, можна представити 

цей алгоритм у вигляді схеми і проводити подальші трансформації й оптимізації вже 

не з алгоритмом, а з його САА-схемою. Деякі основні операції алгоритмічної 

алгебри та їх аналоги у процедурних мовах програмування наведено в табл. 1.4; 1.5: 
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Таблиця 1.4 

Сигнатура операцій САА 

Сигнатура операцій алгоритмічної 

алгебри (САА) 
Відповідні оператори мови Паскаль 

Композиція: А * В (або BA ) A;B; 

α-диз’юнкція )( BA  if α then A else B; 

α-ітерація }{A  while α do A; 

Обернена α-ітерація }{A  repeat A until not α 

Таблиця 1.5 

Сигнатура паралельних операцій САА-М 

Сигнатура паралельних 

операцій САА-М 

Позначення операції 

Асинхронна диз’юнкція A || B 

(або BA


 ) 

Бінарна операція паралельного виконання 

операторів А і В на підструктурах певної 

моделі 

Фільтрація u 
Унарна операція, що породжує оператори-

фільтри 

Синхронна диз’юнкція BA  
Бінарна операція синхронного застосування 

операторів A i B 

1.4.2 Мережі Петрі як засіб моделювання паралельних алгоритмів 

Інший підхід до моделювання роботи GPGPU-систем надає математичний 

апарат мереж Петрі [76]. До його переваг належать можливості: проводити 
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темпоральне моделювання, знаходити тупикові ситуації (deadlocks, livelocks), 

представляти складні системи у вигляді набору взаємопов’язаних моделей 

(ієрархічні мережі).  

Мережі Петрі представляють собою наступний математичний апарат: 

𝑃𝑁 = (𝑆, 𝑇, 𝑅, 𝑀0), 

де S – скінченна множина позицій; 

    Т – скінченна множина переходів, при чому 𝑆 ∩ 𝑇 = ∅; 

    R – множина дуг, 𝑅 ⊆ (𝑆 × 𝑇) ∪ (𝑇 × 𝑆) → 𝑁; 

    M0 – позиція початкового маркера. 

Мережі Петрі вдало представляють структуру керування програми. Як 

результат, широко поширені способи представлення потоку керування 

програми/системи можуть бути порівняно легко перетворені в нотації мереж Петрі. 

Наприклад, якщо наявна блок-схема (що представлена у вигляді вузлів прийняття 

рішень, вузлів обчислення та дуг між ними), то для її перетворення в еквівалентну 

мережу Петрі вузли необхідно замінити на переходи, а дуги – на позиції мереж 

Петрі. Таким чином, маркери позицій визначають поточний стан системи в часовому 

вимірі (стан системи описується вектором станів позицій). Як наслідок, мережі Петрі 

дозволяють проводити імітаційне моделювання, при якому в інтерактивному режимі 

можна переглядати дії, що виконуються системою, стани, які передували цим діям 

тощо. 

Підхід мереж Петрі висуває наступні задачі:  

 створення моделей роботи сучасних відеоадаптерів, а саме основних 

принципів їх функціонування в процесі обчислення GPGPU-алгоритмів 

(такі моделі нададуть можливість враховувати обмеження цільової 
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архітектури і формувати більш ефективні застосування на етапі 

проектування); 

 створення моделей основних шаблонів, що використовуються у розробці 

GPGPU-застосувань. До останніх належить широко застосовний шаблон 

MapReduce та шаблони доступу до пам’яті [77].  

Математичний апарат мереж Петрі не накладає жодних припущень відносно 

предметної області, до якої він застосовується. Це, у свою чергу, надає свободу у 

процесі створення мереж, проте має і негативний фактор: як результат отримані 

моделі можуть бути неоптимальними за низкою критеріїв, складними і не 

ефективними. Тому було визначено набір правил побудови мереж для конкретної 

предметної області, що пов’язані з представленням потоку виконання (у вигляді 

мітки без кольору), даних у моделі (у вигляді метаданих алгоритму), декомпозицією 

моделі на ієрархію мереж, представлення внутрішнього стану мережі, тощо.  

Особливостями апарату мереж Петрі є: 

 візуальне представлення системи; 

 знаходження потенційних тупикових ситуацій (за допомогою визначення 

досяжності критичного стану системи); 

 знаходження потенційних виключних ситуацій (за допомогою визначення 

досяжності критичного стану системи); 

 схожість до проектного планування (відображення на UML); 

 можливість визначення станів системи, що призвели до певної дії, або ж 

станів системи після виконання певної дії. 

1.4.3 Розмічені ТС як дискретна модель обчислень загального типу 

Простою ТС називається четвірка A=(S,R, ,  ), де 
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 S - скінченна або нескінченна множина станів; 

 R - скінченна або нескінченна множина переходів; 

 ,   – два вiдображення iз R в S, що ставлять у відповідність кожному 

переходу; 

  t R  – два стани α(t) i β(t), які називають відповідно початком і кінцем 

переходу t [78]. 

Перехiд t з початком s i кiнцем s' записують так: ss'. 

Інколи переходи можуть мати спільний початок або кінець, або спільний і початок і 

кінець. Це значить, що відображення , : R S    не обов'язково є ін’єктивними 

відображеннями. ТС A називається скінченною, якщо множини S і R скінченні. 

Якщо в множині станів виділено  початковий стан, то така ТС позначається 

п'ятіркою A = (S,R, , ,  s0) і називається ініціальною. На певному рівні абстракції 

такої моделі як проста ТС вистачає для дослідження її властивостей, але коли 

необхідно проводити детальніший аналіз властивостей, то більш підходящою є 

розмічена ТС [79]. 

Нехай Х – деякий алфавіт. Розміченою транзиційною системою (РТС) називається 

упорядкована шістка  A = (S,T, , ,   s0, h), де (S,T, , ,   s0) ТС, а h – відображення із T 

в X, яке ставить кожному переходу t його позначку h(t) із X. РТС називається 

скінченною, якщо множини S, T, X скінченні. Позначку переходу h(t) також  

називають дією,  а сам перехід записують як (s,h(t),s’) або  s ( )h ts'.  До позначок 

переходів часто додається спеціальна позначка  , яка означає внутрішню дію в 

системі, що не видима на даному рівні моделювання. 

Використання РТС як моделі реальної системи дозволяє включати до розгляду 

властивості дій, пов’язаних з переходами в ній. (чого не можна зробити за 

допомогою простої ТС) [80]. 
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Загальною транзиційною системою (ЗТС) називається ТС 
0( , , , , , )A S X R s AP L , 

де S — множина станів; X — множина дій, асоційованих з переходами; R S X S  

— відношення переходів; s0 — початковий стан ЗТС; АР — множина пропозиційних 

формул, асоційованих зі станами; L:S →B(AP) — функція позначок станів, де B(AP) 

— булеан множини АР [80-81]. 

1.5 Аналіз існуючих методів формальної верифікації моделей 

Основним методом підвищення надійності програм при традиційних методах 

розробки є тестування. Цей метод може показати  наявність помилок, але не може 

гарантувати їх відсутності. Крім того, тестування не може виявити типові помилки 

синхронізації паралельних програм: в них можуть роками зберігатися помилки, які 

проявляються після тривалої експлуатації як реакція на виниклу специфічну 

комбінацію численних факторів, наприклад, непередбачуваних швидкостей 

виконання окремих паралельних процесів. Однак, якщо властивості системи можна 

описати формально, наприклад, у вигляді формули деякої математичної логіки, то 

аналіз цієї властивості може бути проведений формальними методами верифікації. 

Верифікація системи складається з наступних етапів: 

1. Побудова математичної моделі системи, що проектується, та опис її 

властивостей на вибраному рівні абстракції. 

2. Подання властивостей, що аналізуються, у вигляді формального тексту 

(званого специфікацією). 

3. Застосування відповідних формальних методів доведення виконуваності чи не 

виконуваності на моделі системи властивостей, які перевіряються. 

Як правило, математична модель дискретної системи являє собою граф, вершини 

якого відповідають станам (або класам станів), в яких може перебувати система в 

різні моменти часу; а ребрам – переходи між станами, які можуть мати позначки, що 
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зображують дії чи події, які виконує система. Функціонування системи при такому 

зображенні представляється послідовностями переходів від одного стану до іншого. 

Якщо ребро має позначку, то ця позначка являє собою дію системи, що виконується 

при переході від стану на початку ребра до стану в його кінці. 

Вибір рівня абстракції для зображення системи залежить від багатьох факторів 

(алгоритмічна розв’язуваність, астрономічні розміри моделі, відсутність ефективних 

методів формального аналізу властивостей). В зв’язку з цим неформальні правила 

такого вибору зводяться до таких: модель системи не повинна бути надмірно 

детальною, тому що зайва складність моделі може викликати суттєві обчислювальні 

проблеми при її формальному аналізі; модель системи не повинна бути надмірно 

спрощеною, оскільки вона повинна відображати ті аспекти системи, які мають 

відношення до властивостей, що перевіряються, і зберігати всі властивості системи 

що проектується, які представляють інтерес для аналізу. 

Наразі існують наступні напрямки формальної верифікації: 

1. Дедуктивна верифікація – перевірка коректності програмної системи через 

доказ теорем у відповідній логічній системі. Власне верифікація здійснюється 

за допомогою дедукції на основі аксіом та правил системи. Така процедура є 

складною, не може бути автоматизованою і потребує участі людини, що 

генерує гіпотези та використовує інтуїцію при побудові інваріантів. 

2. Перевірка еквівалентності – метод, що грунтується на побудові двох видів 

моделей: моделі процесів системи, що розглядається; та еталонних моделей – 

моделей процесів системи, що працює формально коректно. Після чого 

вищевказані моделі перевіряються на еквівалентність. Якщо еквівалентність 

досягнуто – система, що розглядається, працюватиме ідентично до еталонної. 

Така методика була започаткована Робертом Мілнером у [82].  
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3. Перевірка моделі (Model Checking) – метод перевірки того, що на певній 

формальній моделі системи задана логічна формула виконується (є істинною). 

Властивості поведінки системи описуються мовою формальної логіки і 

задаються як логічні формули [83]. Важливою перевагою методу перевірки 

моделі є можливість його повної автоматизації, тому надалі в роботі акцент 

буде поставлено саме на цьому підході.  

1.5.1 Перевірка виконання на моделі (model checking) 

 Для верифікації цим методом реальна система (або система, що проєктується), 

має бути представлена у вигляді моделі її процесів – системою переходів із 

скінченною множиною станів. Властивості поведінки системи, що перевіряються, 

однозначно описуютться формулами темпоральної логіки. Таким чином, перевірка 

моделі відбувається аналізом станів моделі системи і не потребує дедуктивного 

доказів та аналізу.  

Одним із основних обмежень підходу перевірки моделі є велика кількість станів 

моделей реальних систем, особливо у гетерогенних середовищах. Кількість станів 

моделей паралельної системи росте експоненційно із ростом числа компонентів [83]. 

1.5.2 Дослідження несуперечності моделей за допомогою формул лінійно-

темпоральної логіки 

 Для верифікації програмних систем властивості їх функціонування мають бути 

описані як логічні формули. Втім, формули класичної логіки не можуть достатньо 

чітко описувати властивості реальних систем, оскільки вони істинні або хибні 

незалежно від часу, тобто можуть описувати лише інваріанти. Для специфікації 

інших властивостей необхідні логічні твердження, істинність яких залежить від часу. 

Відповідні логіки називаються теморпальними [84]. 
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 Для характеристик істинності логічних формул, пов’язаних із часом, вводять 

наступні модальні та темпоральні оператори: 

 G – унарний оператор; істинність операції означає, що операнд істинний 

завжди (глобально); 

 F – унарний оператор; істинність операції означає, що операнд істинний у 

деякий момент часу в майбутньому; 

 X – унарний оператор; істинність операції означає, що операнд стане істинним 

(виконається) у наступний момент часу. 

 U – бінарний оператор; істинність операції pUq означає, що операнд q буде 

істинним у деякий момент часу в майбутньому, а до цього буде 

істинним/виконуватися p; 

Класична логіка, розширена вищевказаними операторами, перетворюється у 

лінійно-темпоральну логіку (LTL). Формальне визначення лінійно-темпоральних 

(LT) формул є наступним: 

Логічна формула   є лінійно-темпоральною, якщо це атомарний предикат, або 

формули, що використовують логічні оператори , ,  або формули, що 

використовують темпоральні оператори U, X. Інші вищевказані модальні оператори 

виводяться наступним чином: Fp trueUp ; Gp F p  [85-87]. 

1.5.3 Використання автоматів Бюхі для аналізу лінійно-темпоральних формул 

Класична теорія формальних мов та скінченних автоматів грунтується на 

аналізі вхідних слів скінченної довжини. Втім, програмні системи після запуску 

теоретично можуть функціонувати нескінченно довго (особливо якщо 

абстрагуватись від нюансів підтримки апаратної частини), таким чином їх моделі 

будуть генерувати нескінченно довгі ланцюжки переходів між станами. Для аналізу 
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таких послідовностей необхідний окремий тип автоматів, який може працювати з 

нескінченними ланцюжками – автомати Бюхі [88]. 

Автомат Бюхі є скінченним автоматом, що отримує на вхід нескінченні слова. 

Формальне означення є наступним: автомат Бюхі – це п’ятірка 
0( , , , , )A S S F  , де 

  - скінченний алфавіт; 

 S - множина станів; 

 
0S S - множина початкових станів; 

 : 2SS E   - відношення переходів; 

 F S  - множина фінальних станів. 

Автомат Бюхі 
0( , , , , )A S S F   допускає нескінченно довге слово   над 

алфавітом  , якщо існує таке нескінченне слово π над множиною станів S, що: 

 
0(0) S  - слово починається одним із початкових станів; 

 0: ( 1) ( ( ), ( ))t i i i        - перехід в наступний стан спричиняється 

буквою вхідного слова; 

 inf( )n F  - хоча б один із станів слова π є фінальним. 

Лінійно-темпоральні формули можуть бути трансльовані у автомат Бюхі, при 

чому відповідний автомат допускає слово тоді і тільки тоді, якщо відповідне слово 

допускається лінійно-темпоральною формулою [89]. Нижче на рис. рис. 1.9 - 1.11 

наведено прикладі трансляції лінійно-темпоральних формул у відповідні їм автомати 

Бюхі: 
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Рис. 1.9 Зображення автомату Бюхі, що віповідає LT формулі Fp , де 
1s F , 0s - 

початковий стан 

 

Рис. 1.10 Зображення автомату Бюхі, що віповідає LT формулі Gp , де 0s F , 0s - 

початковий стан 

 

Рис. 1.11 Зображення автомату Бюхі, що віповідає LT формулі ( )G Fp , де 
1s F ,  

0s - початковий стан 

Таким чином, автомат Бюхі, що допускає слова, що відповідають лінійно-

темпоральній формулі, яка описує бажану властивість моделі програмної 

системи, може використовуватися як контрольний автомат для знаходження 

ланцюжків переходів, що задовольняють вказаній формулі [90-92]. 

  



60 

1.6 Висновки, мета та задачі роботи 

Проведений аналіз літератури дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Детальний аналіз існуючих тенденцій розвитку високопродуктивних 

програмних та апаратних засобів для них дозволяє стверджувати, що 

одним із домінуючих напрямів є використання систем масового паралелізму. 

Використання потужностей графічних адаптерів для вирішення неграфічних 

задач є доцільним з точки зору раціонального використання обчислювальних 

ресурсів. 

2. Використання відеоадаптерів стає визнаним методом збільшення 

обчислювальної потужності в комп’ютерних системах. Аналіз тенденцій 

розвитку апаратно-програмних платформ лідерів індустрії (Nvidia, Intel, AMD) 

показує стратегічний рух до використання обчислювальних ядер, придатних 

до вирішення широкого кола задач поза межами роботи з графікою. З точки 

зору високопродуктивних обчислень наукових задач та задач штучного 

інтелекту, в роботі доцільно розглянути апаратну платформу графічних 

процесорів NVidia.  

3. Проведено аналіз існуючих програмних інтерфейсів для роботи із GPGPU – 

OpenCL, DirectCompute, CUDA. Показано доцільність використання 

програмного інтерфейсу CUDA через широку апаратну підтримку 

(підтримується всіма сучасними відеоадаптерами NVidia), підтримку на рівні 

більшості сучасних ОС та можливість роботи на різних рівнях абстракції 

(driver API для низькорівневої взаємодії, runtime API / Thrust для більш 

високорівневих задач). Важливим висновком також є те, що сучасні методи 

проектування застосувань не можуть бути використані для проектування 

ефективних застосувань із GPGPU через апаратну специфіку графічних 
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процесорів та неоднорідність обчислювальних ресурсів. Це підкреслює 

важливість засобів алгоритмічного етапу проектування. 

4. Проаналізовано існуючі методи формального проектування та показано їх 

особливості, переваги та недоліки. Використання алгебр алгоритмів, мереж 

Петрі та автоматних моделей дозволяє спроектувати та дослідити окремі 

аспекти програмних систем, але їх застосування до високопродуктивних 

гетерогенних систем із масовим паралелізмом є недостатньо дослідженим і не 

є комплексним підходом до проектування. 

5. Показано недостатність використання лише тестування як методу 

забезпечення надійності програмних систем із масовим паралелізмом. 

Проведено аналіз інших методів верифікації, таких, як перевірка 

еквівалентності, дедуктивна верифікація та перевірка моделі, вказано основні 

характеристики кожного. 

6. Показано доцільність використання підходу перевірки моделі для верифікації 

застосувань у гетерогенних системах із масовим паралелізмом. Втім, аналіз 

існуючих методів верифікації також показав недоліки підходу на даному етапі 

його розвитку: кількість станів у моделях масово-паралельних систем зростає 

експоненційно з кожним доданим компонентом, що значно звужує можливості 

використання підходу; крім того, верифікація лише на рівні моделі перевіряє 

не реальну систему, а її модель – це може призвести до ситуації, коли модель 

не відтворює певні риси реальної системи, і навпаки – вводить властивості, що 

не будуть існувати у реальній системі. Все вищезазначене дозволяє 

стверджувати, що необхідний покращений метод верифікації застосувань, 

який би, з одного боку, зберіг переваги верифікації на моделі, а з іншого – 

нівелював зазначені недоліки.   

Викладені висновки дозволяють сформулювати мету дисертаційного 

дослідження: створення комплексного методу проектування та верифікації 
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високопродуктивних застосувань для програмних систем, які включають 

відеоадаптери для виконання обчислень загального призначення. 

Для досягнення цієї мети ставляться такі задачі: 

1. Дослідити використання інструментальних засобів алгоритмічного етапу 

проектування для застосунків в технології GPGPU. 

2. Сформувати та дослідити формалізовану методику створення паралельних 

застосувань для програмних систем із відеоадаптерами. 

3. Сформувати комплексний метод проектування застосувань у технології 

GPGPU, який би дозволяв використовувати: 

a. Засоби підвищення продуктивності паралельних застосувань для 

програмних систем із використанням відеоадаптерів, в тому числі – 

інструментальні засоби алгоритмічного етапу проектування. 

b. Комбіновані методи забезпечення надійності: тестування (вирішуючи 

проблему складності розуміння ПЗ для сучасних гетерогенних систем) та 

верифікацію (вирішуючи проблему експоненційного росту числа станів). 

 

  



63 

Розділ 2. Метод проектування застосувань для систем із масовим паралелізмом для 

GPGPU-архітектур 

2.1 Побудова узагальненої моделі за допомогою апарату ТС на прикладі архітектури 

обчислень Nvidia CUDA 

Як вказано в розділі 1, апаратна платформа GPU від Nvidia складається з 

набору потокових мультипроцесорів (SM). Блоки потоків розподіляються між SM 

таким чином, що всі потоки в межах блоку виконуються на одному 

мультипроцесорі, і в той же час, одному SM може бути поставлено у відповідність 

більше, ніж 1 блок. В свою чергу, мультипроцесор розділяє блок на групи по 32 

потоки. Ця операція виконується для кожного блоку окремо, а утворені групи 

називаються варпами (warp). Як згадано вище, кожен SM працює за принципом 

SIMT, тобто всі потоки в межах варпу в один момент часу виконують одну і ту саму 

інструкцію. Таким чином, фізично паралельно виконуються лише потоки в межах 

одного варпу. Будь-яке розгалуження в інструкціях (умовні оператори тощо) 

призводить до того, що кожен шлях виконання буде обчислюватися окремо і 

послідовно. 

Кожен SM працює з багатьма варпами. SM має вбудований планувальник 

варпу та диспетчер інструкцій  (в архітектурі Pascal їх може бути до 4-х). 

Планувальник обирає варп, інструкція якого може бути виконана, і передає контроль 

над обчислювальними ядрами його потокам. Якщо варп з будь-яких причин 

переходить в стан очікування (синхронізація, очікування доступу до пам’яті тощо), 

планувальник обирає для виконання інший варп, забезпечуючи постійне 

навантаження ядер SM. 

Враховуючи багаторівневість обчислювальної архітектури та велику кількість 

обчислювальних одиниць (потоків, блоків), дослідження і виправлення помилок 
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проектування в ручному режимі є неможливим. Доцільно застосувати математичну 

модель загального типу, таку, як ТС. 

2.1.1 Формалізація компонентів узагальненої моделі обчислень у вигляді окремих 

ТС 

З точки зору моделювання архітектури обчислень, виконання GPGPU-

застосування можна представити у вигляді взаємодії таких систем: 

 ТС 1: моделює абстрактну інструкцію; 

 ТС 2: моделює варп, що містить набір інструкцій та послідовно їх 

виконує; 

 ТС 3: моделює виконання блоку на потоковому мультипроцесорі. 

Розглянемо функціональні можливості цих транзиційних систем. 

ТС 1. Залежно від мети моделювання, доцільно змінювати акцент в представленні 

інструкції у вигляді транзиційної системи. В роботі представлено 2 моделі: 

 ТС 1А: представляє собою узагальнену інформаційну інструкцію. Варто 

використовувати у випадках, коли потрібен прогноз ефективності 

застосування за рівнем використання певного ресурсу (наприклад, часу); 

 ТС 1Б: представляє собою детальну абстракцію обчислювальної 

інструкції. Варто використовувати у випадках, коли потрібен детальний 

аналіз «вузького місця» застосування. 

ТС 1А. Час виконання різних типів інструкцій може відрізнятися на кілька порядків 

(наприклад, арифметична інструкція в архітектурі Kepler виконується за 4 

обчислювальні такти, а інструкція доступу до глобальної пам’яті може займати від 

400 тактів).  Абстрактна інформаційна інструкція моделюється ТС  

BA = ({b0, b1, b2, b3, b4, b5}, {p1, p2, p3, p4, p5, p6}, ,  b0). 
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Рис. 2.1 Представлення інформаційної інструкції у вигляді ТС 

Інтерпретація місць та переходів в даній ТС така: 

 b0 – фіксація старту виконання; 

 p1 – підготовка до виконання арифметичної операції; 

 b1 – фіксація старту виконання арифметичної операції; 

 p2 – виконання операції; 

 b2 – арифметичну операцію виконано; 

 p3 – перехід у стан завершення інструкції; 

 p4 – формування запиту до пам’яті; 

 b3 – фіксація старту запиту до пам’яті; 

 p5 – процес отримання даних; 

 b4 – фіксація отримання даних; 

 p6 – перехід у стан завершення інструкції; 

 b5 – інструкцію завершено. 

В цій моделі враховуються 2 типи інструкцій – арифметична та інструкція доступу 

до пам’яті. Втім, час доступу до різних видів пам’яті GPU відрізняється на порядки, 

тому в реальній моделі може бути доцільним виділення додаткових типів інструкцій, 

та, відповідно, додаткових місць та переходів за вищевказаним зразком. Також варто 

зазначити, що кожна реальна інструкція належить лише до одного з типів. З метою 

спрощення узагальненої моделі, вважаємо, що тип інструкції визначається 

випадковим чином. 
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ТС 1Б. Обчислювальна інструкція з акцентом на внутрішню будову моделюється 

наступною ТС 

BB = ({b0, b1, b2, b3, b4, b5}, {p1, p2, p3, p4, p5, p6}, ,  b0). 

 

Рис. 2.2 Представлення обчислювальної інструкції у вигляді ТС 

Інтерпретація місць та переходів в даній ТС така: 

 b0 – фіксація старту виконання; 

 p1 – формування запиту операндів з пам’яті; 

 b1 – фіксація старту запиту операндів з пам’яті; 

 p2 – завантаження операндів; 

 b2 – фіксація отримання операндів; 

 p3 – перехід у стан завершення інструкції; 

 b3 – інструкцію завершено; 

 p4 – підготовка до виконання обчислень; 

 b4 – фіксація старту виконання обчислень; 

 p5 – процес виконання обчислень; 

 b5 – обчислення завершено. 

 p6 – перехід у стан завершення інструкції. 

ТС 2. Кожен варп містить набір інструкцій, що мають бути виконаними всіма його  

потоками. За моделлю SIMT інструкції надходять послідовно, а кожна з них 
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виконується  одночасно всіма потоками варпу. Такий протокол моделюється ТС  

A = ({a0, a1, a2, a3}, {r1, r2, r3, r4}, ,  a0). 

 

Рис. 2.3 ТС виконання інструкції варпом 

Інтерпретація місць та переходів в даній ТС така: 

 a0 – фіксація стану деактивації варпа. Варп готовий до виконання наступної 

інструкції; 

 r1 – активація варпа планувальником (даний варп отримує доступ до ресурсів 

SM для виконання однієї інструкції); 

 a1 – фіксація стану активного варпу; 

 r2 – підготовка до виконання інструкції; 

 a2 – фіксація стану варпу в процесі виконання інструкції («зайнятого» варпу); 

 r3 – отримання підтвердження про виконання інструкції; 

 a3 – інструкцію виконано; 

 r4 – деактивація варпу (після переходу варп знову стає доступним для вибору 

планувальником). 

ТС 3. Як вказано вище, ТС 3 представляє собою виконання блоку на SM. Основною 

структурною одиницею в даному процесі за означенням відіграє планувальник 

варпу. Основні дії на цьому етапі включать вибір варпу та інструкції і забезпечення 

ексклюзивного доступу до обчислювальних ресурсів на час виконання кожної пари 

варп-інструкція. Ця пара дій має ітеративно виконуватися, поки всі інструкції не 

буде виконано на всіх варпах блоку. Такий процес моделюється ТС 

C = ({c0, c1, c2, c3}, {q1, q2, q3, q4}, ,  c0) 
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Рис. 2.4. Представлення роботи планувальника варпу у вигляді ТС 

Інтерпретація місць та переходів в даній ТС наступна: 

 c0 – фіксація старту планування; 

 q1 – вибір варпу та інструкції; 

 c1 – обрано пару варп-інструкція; 

 q2 – початок виконання обраної інструкції для обраного варпу; 

 c2 – фіксація стану очікування виконання інструкції; 

 q3 – отримання підтвердження про виконання інструкції; 

 c3 – фіксація виконання пари варп-інструкція; 

 q4 – перехід до наступної ітерації. 

2.1.2 Формалізація сумісного виконання кількох ТС 

Інтеграція ТС в цілісну систему, яка організовує роботу всіх ТС, виконується в 

залежності від потреб взаємодії складових (синхронна, асинхронна, паралельна, 

послідовна). Ці способи взаємодії вводяться за допомогою різного типу композицій 

ТС і загального поняття ТС. Для дослідження властивостей цієї моделі розглянемо 

поняття паралельної композиції ТС. 

Існує декілька варіантів композицій ТС, які працюють паралельно. 

Найпростішою  композицією ТС вважається композиція, за якої ТС працюють 

паралельно, але не взаємодіють між собою. В основі такої    композиції   лежить   

поняття   чергування   дій (interleaving), які виконуються різними системами в цій 

композиції. При цьому порядок дій,  які виконуються кожною ТС композиції 
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зберігається. Це поширений спосіб зображення паралелізму, який грунтується на 

припущенні, що результат паралельного виконання дій збігається з результатом їх 

послідовного виконання. Формальне означення цієї∙ композиції є таким. 

Нехай   Ai =(Si,Xi,Ri,s0
i
,APi,Li) – транзиційні системи, де i=1,2,…,n. 

Паралельною композицією ТС  A1, A2,…, An з чергуванням дій (interleaving, 

позначається “||”) називається ТС 

A=   A1 || A2 || … ||  An = (S, X, R, s0, AP, L), 

де S=S1× S2 × … × Sn, s0=(s0
1
,s0

2
,…,,s0

n
), X=X1 ∪ X2  ∪ … ∪ Xn, а переходи із R 

визначаються таким чином: перехід  (s1,…,sn),a,(s1',…,sn')) ∈ R тоді і тільки тоді,  

коли стан (s1',…,sn') відрізняється від стану  (s1,…,sn) значенням не більш ніж одного 

компонента, тобто існує i ∈ {1,2,…,n} таке, що (si,a,si')  ∈ Ri, де a  ∈ Ai ∪ { }. 

Зауважимо, що в цій композиції  і інших деякі  ТС  можуть  повторюватися, 

тобто деяка Ai може входити в ТС  A більше одного разу. Крім того, деякі ТС  Ai 

можуть бути композиціями інших ТС:Ai = Ai1 ||  Ai2 || … ||  Ain. Таким чином, 

застосовуючи паралельну композицію, можна описувати системи в структурованому 

вигляді. Зауважимо, що в результуючій ТС можуть бути досяжні стани, які не 

бажані.  Отже, паралельна композиція з чергуванням дій не завжди відображає 

реальну ситуацію коли ТС повиннi взаємодіяти між собою. Адекватнішою 

операцією паралельної  композиції є  взаємодія, яка називається ``рукостисканням'' 

(handshaking). Така операція передбачає взаємодію ТС, яка  синхронізується  діями,  

в  яких  ТС одночасно приймають участь (обмін повідомленнями, даними тощо). 

Такі дії позначаються у всіх алфавітах ТС, що приймають участь у взаємодії, одним і 

тим самим символом. 
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Нехай  Ai=(Si,Xi,Ri,s0i,APi,Li) - транзиційні системи, де i=1,2. Паралельною 

композицією ТС  A1, A2 з рукостисканням (handshaking, позначається “|||”) 

називається ТС 

A=  А1 |||  A2 = (S,X,R,s0,AP,L), 

де S=S1 × S2, s0=(s01,s02), X=X1 ∪ X2, а переходи із T визначаються таким чином: 

 якщо x ∈ X1 ∩ X2, i (s1,x,s1') ∈ R1, (s2,x,s2') ∈ R2, то ((s1,s2),x,(s1',s2')) ∈R; 

 якщо x∈ A1 \ A2  i  (s1,x,s1') ∈ R1, то  ((s1,s2),x,(s1',s2)) ∈ R; 

 якщо x ∈ A2 \ A1  I  (s2,x,s2') ∈ R2, то  ((s1,s2),x,(s1,s2')) ∈ R. 

Наступна композиція узагальнює обидві попередні паралельні композиції. Ця 

композиція називається  синхронізованою паралельною композицією або  синхронним 

добутком ТС. 

Синхронним добутком ТС  A1, A2,…, An, де  Ai=(Si,Ai,Ri,s0i, APi, Li) назвемо A 

= (Ss,Xs,Rs,s0,APs,Ls) = A1×…× An, де Ss = Sl ×… ×Sn, s0=(s01,…,s0n), а множина 

переходів   розбивається   на   два   класи:   асинхронні i синхронні . При   

синхронному  переході  із стану (s1,…,,sn) деякі його компоненти змінюються 

одночасно, а решта  залишається  незмінними.  Для  цього до позначок кожної 

множини переходів Ri додається літера ε (тобто Ri ∪ { ε }), якому відповідає перехід 

(si,ε,si). Ця літера показує, що при переході стан si не змінюється. Обмеженням 

синхронізації називається підмножина  R множини R1 ×…× Rn.  Якщо ТС розмічена, 

то множині глобальних переходів R відповідає множина позначок  X  переходів із  R. 

Тобто 
1 ... nX X X    де Xi – алфавіт РТС Ai, i =1,…,n. Довільний елемент із множини 

X називається вектором синхронізації РТС 
1( ,..., ,R)nA A A .   

Для вищенаведених ТС будуємо модель виконання застосування в архітектурі 

CUDA у вигляді синхронного добутку з глобальними переходами, який набуває 
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вигляду (початкові і кінцеві стани в переходах пропущені, оскільки вони присутні в 

моделі): 
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2.1.3 Трансформація отриманих РТС у ЗТС шляхом визначення функції позначок 

станів 

Створимо модель нижчого рівня абстракції, що дозволить розглядати 

властивості дій, пов’язаних з переходами, і властивості моделі в станах. Для кожної 

із РТС, визначених вище, опишемо множину пропозиційних формул, асоційованих зі 

станами, та визначимо функцію позначок для кожного стану. 

 

Рис. 2.5 Зображення інформаційної інструкції у вигляді РТС B 

 Введемо до розгляду таку множину булевих змінних : 

}__,__,__,__,_,_{1 finmeminstrfinarinstrexecmeminstrexecarinstrmeminstrarinstrV  , 

де 

 
}0__,0__,0_

,0__,0__,0_{)(1





finmeminstrexecmeminstrmeminstr

finarinstrexecarinstrarinstrh 
 

 }1_{)( 11  arinstrph  вибір арифметичної інструкції; 

 }1_{)( 41  meminstrph  вибір інструкції доступу до глобальної пам’яті; 

 }1__{)( 21  execarinstrph  виконання арифметичної інструкції; 
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 }1__{)( 51  execmeminstrph  виконання запиту до пам’яті; 

 }1__{)( 31  finarinstrph  отримання результатів арифметичної інструкції; 

 }1__{)( 61  finmeminstrph  отримання результатів запиту до пам’яті. 

Визначимо функцію позначок 1L  станів системи: 

 }0__{)( 01  meminstrarinstrbL ; 

 }1_{)( 11  arinstrbL  ; 

 }1__{)( 21  execarinstrbL ; 

 }1_{)( 31  meminstrbL ; 

 }1__{)( 41  execmeminstrbL ; 

 }1____{)( 51  finarinstrfinmeminstrbL . 

 

Рис. 2.6 РТС A виконання інструкції варпом 

Визначимо множину бінарних змінних }_,_,_{2 finwarpbusywarpactivewarpV  , що 

встановлюються такими позначками переходів: 

 }1_{)( 12  activewarprh  - активація варпа планувальником (даний варп отримує 

доступ до ресурсів SM для виконання однієї інструкції); 

 }1_{)( 22  busywarprh  - виконання інструкції варпом; 

 }1_{)( 32  finwarprh  - завершення виконання інструкції варпом; 

 }0_,0_,0_{)( 42  finwarpbusywarpactivewarprh  - деактивація варпу. 
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Функцію позначення станів 
2L  наведено нижче: 

 };0___{)( 02  finwarpbusywarpactivewarpaL  

 };1_{)( 12  activewarpaL  

 };1_{)( 22  busywarpaL  

 }1_{)( 32  finwarpaL . 

 

Рис. 2.7 Зображення роботи планувальника варпу у вигляді РТС C 

 Визначимо множину бінарних змінних 

}__,__,__{3 fininstrwarpexecinstrwarpselinstrwarpV  , що встановлюються 

такими позначками переходів: 

 }1__{)( 13  selinstrwarpqh  - вибір варпу та інструкції; 

 }1__{)( 23  execinstrwarpqh  - виконання обраної інструкції обраним варпом; 

 }1__{)( 33  fininstrwarpqh  - отримання підвердження  про виконання 

інструкції; 

 }0__,0__,0__{)( 43  fininstrwarpexecinstrwarpselinstrwarpqh  - перехід до 

наступної ітерації. 

Функцію позначення станів 3L  показано нижче: 

 }0______{)( 03  fininstrwarpexecinstrwarpselinstrwarpcL ; 

 }1__{)( 13  selinstrwarpcL ; 

 }1__{)( 23  execinstrwarpcL ; 
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 }1__{)( 33  fininstrwarpcL . 

 

Рис. 2.8 ЗТС A синхронного добутку 𝑃𝑇𝐶𝐴 × 𝑃𝑇𝐶𝐵 × 𝑃𝑇𝐶𝐶 

 

2.2 Побудова узагальненої моделі за допомогою САА/САА-М на прикладі алгоритму 

Джонсона 

Ідея алгоритму полягає у багаторазовому застосуванні алгоритму Дейкстри до 

кожної з вершин графу. Таким чином можна отримати найкоротші шляхи між будь-

якими парами вершин. Недоліком алгоритму Дейкстри є неможливість його 

застосування для графів з від’ємними вагами ребер. Якщо ж в графі є ребра з 

від’ємними вагами (але відсутні цикли негативних ваг), можна спробувати звести 

задачу до випадку невід’ємних ваг, замінивши функцію ваги w на нову функцію ваги 

ŵ таку, щоб: 

 Найкоротші шляхи не змінилися: для будь-якої пари вершин Vvu ,

найкоротший шлях з u в v з точки зору функції w є також найкоротшим 

шляхом з точки зору ŵ  і навпаки; 

 Ваги всіх ребер з точки зору функції  ŵ  є невід’ємними [93]. 
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Введемо наступні позначення: 

 ),( EVG  - вхідний граф; 

 V – початкова розмірність графа; 

 ),( jiisEdge  – предикат, значенням якого буде істина, якщо існує ребро з 

вершини і в j; 

 ijd  – довжина найкоротшого знайденого шляху з і в j; 

 ijw  – довжина ребра з вершини і в j; 

 1,0},{  Vihi  – множина найкоротших відстаней від доданої вершини до всіх 

вершин графа; 

 ),,( valjisetWay  – встановлення значення (val) шляху ijd ; 

 ),,( valjisetEdge  – встановлення значення (val) ребра з вершини і в j; 

 ),( iQadd  – додавання елементу і в колекцію Q; 

 ),( iQerase  – видалення елементу і з колекції Q; 

 ),( uQeraseAll  – видалення всіх елементів колекції u з колекції Q; 

 )(Qsize  – отримання кількості елементів у колекції Q. 

Тому першим кроком алгоритму є побудова графа )','(' EVG  , де  

}{' sVV  , а s – деяка нова вершина. При цьому мають бути створені ребра  

}0:),{(  svwVvvs . Оператор extendGraph розширює заданий граф додатковою 

вершиною (з порядковим індексом V), додаючи ребра вагою 0 від доданої вершини 

до усіх існуючих: 

 )}0,,({ iVsetEdgehextendGrap Vi  (2.2) 

Для формалізації алгоритмів введемо такі оператори: 
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Оператор init проводить ініціалізацію перед виконанням алгоритмів Дейкстри та 

Беллмана-Форда, встановлюючи найкоротші відстані від початкової вершини (q) до 

усіх інших вершин, окрім q, як  : 

 )}()),,()0,,(({)( iiqsetWayiqsetWayqinit qiVi    (2.3) 

Оператор RelaxEdge проводить релаксацію ребра з вершини u в v. Умовою релаксації 

є мінімум шляху від початкової вершини q до вершин, що розглядаються: 

 E)E))wv,d(setWay(q,(q,u,v)RelaxEdge( uvquwdd)isEdge(u,v uvquuv
 

  (2.4) 

Оператор RelaxEdges проводить релаксацію всіх ребер у графі: 

 )}()}({{ uvq,u,v)RelaxEdge((q)RelaxEdges VvVu     (2.5) 

Для коректного виконання алгоритму вхідний граф не може мати цикли 

негативної ваги. Для перевірки наявності такого циклу використовується алгоритм 

Беллмана-Форда для вершини s.  Масив найкоротших шляхів від вершини s до усіх 

іншіх вершин, отриманий як результат виконання алгоритму Беллмана-Форда (який 

буде містити елементи, відмінні від 0 у випадку негативних ваг ребер), дозволяє 

перейти до вагової функції ŵ . 

Згідно алгоритму Беллмана-Форда, після (V-1) циклів релаксації усіх ребер 

встановлені шляхи uvd  є найкоротшими. Тому виконання умови релаксації після (V-

1) циклів релаксації усіх ребер означає наявність в графі цикла негативних ваг [93], 

що і перевіряє умова cnc: 

 )),(()(
11

uvquqv

Vv

v

Vu

u
wddvuisEdgeqcnc 








  (2.6) 

Таким чином, для алгоритма Беллмана-Форда з початковою вершинoю q можна 

сформувати наступну схему з використанням апарату систем алгоритмічних алгебр 

Глушкова (САА): 
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 cnc(q)i)}(s(q){RelaxEdgeinit(q)d(q)BellmanFor Vi   1   (2.7) 

Результатом виконання алгоритму Беллмана-Форда є булеве значення, що 

вказує на наявність циклів негативної ваги у графі. Також алгоритм визначає 

найкоротші шляхи від доданої вершини “q” до усіх існуючих вершин графа (задає 

значення }{ ih ). 

Якщо у графі немає циклів негативної ваги, можна трансформувати ваги його ребер: 

 )}()}())(({{ ),(11 ijEhhwwhtsUpdateWeig jiijijjiisEdgeVjVi     (2.8) 

Алгоритм Дейкстри є по суті послідовним і знаходить найкоротші шляхи від 

заданої вершини до всіх інших вершин у графі за )log( EVVO  час. В алгоритмі 

Дейкстри виділяють 2 типи вершин: встановлені та невстановлені. Встановленими 

вершинами називають ті, для яких визначений шлях від початкової вершини і всі 

вихідні ребра яких релаксуються (або вже релаксовані). На початку алгоритму до 

масиву встановлених вершин додається початкова вершина, і релаксуються ребра, 

що з неї виходять. На наступній ітерації визначається вершина U, довжина до якої 

від початкової вершини є найменшою серед невстановлених вершин. Ця вершина 

переноситься в масив встановлених вершин і її вихідні ребра релаксуються. Ітерації 

повторюються, поки всі вершини не будуть перенесені в масив встановлених вершин 

[93]. 

Введемо наступні додаткові позначення для формалізації послідовної версії 

алгоритму Дейкстри: 

Q – множина нерозглянутих (невстановлених) вершин; 

),,( uqQExtractMin  – оператор знаходження вершини u такої, що не була розглянута 

раніше та відстань від початкової вершини до якої ( qud ) є найменшою: 
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)},()())()(

(){()0()(),,(
0,

miQeraseQvEiimi

dmvQvmidmvuqQExtractMin

i

qvdmviQiQq qv



 
  (2.9)  

Алгоритм Дейкстри ( )(qD ) можна формалізувати наступним чином: 

 )}(),,({),,()(1 vvuqRelaxEdgeuqQExtractMinQSubD Vv    

 )}(1{)()( QSubDqinitqD Q   (2.10) 

Результат виконання алгоритму Дейкстри дає масив найкоротших шляхів від однієї 

вершини графу до всіх інших в рамках нової вагової функції ŵ . Щоб перейти до 

початкової вагової функції w, потрібно виконати операцію зворотньої трансформації 

ваг: 

 )}(),,({),( jhhDjisetWayiDto ijjVj   , (2.11) 

де VjD j ,0},{   – множина найкоротших шляхів з вершини i до всіх інших вершин 

графу (отриманих алгоритмом Дейкстри). 

Використовуючи позначення, можна сформувати послідовну регулярну схему 

алгоритму Джонсона: 

 )(VdBellmanFor  

 )}()),(({)(1 iiiDtoVSubJohns Vi     

 ))(1()(2 EVSubJohnshtsUpdateWeigVSubJohns   

 )(2)( VSubJohnsVhextendGrapJohnson   (2.12) 

 

2.3 Висновки 

1. Досліджено використання інструментальних засобів алгоритмічного етапу 

(САА\САА-М, ТС) для побудови специфікації застосунків в технології 

GPGPU. 
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2. Побудовано модель обчислювальної архітектури NVidia CUDA за допомогою 

апарату ТС. Використання апарату ТС дозволило описати різні компоненти 

архітектури на різних рівнях абстракції та уможливило верифікацію на 

високому рівні абстракції; використання синхронного добутку ТС дозволило 

описати обмеження взаємодії компонент; перехід до ЗТС дозволив визначити 

функції позначок станів, що уможливлює семантичну верифікацію моделі. 

3. Побудовано регулярну схему алгоритму Джонсона з використанням 

математичного апарату САА-М, яка є основною для формування паралельних 

реалізцій алгоритму з використанням відеоадаптерів та архітектури обчислень 

CUDA. 

 

  



80 

Розділ 3. Дослідження та аналіз отриманих моделей 

3.1 Використання мереж Петрі для аналізу коректності моделі на високому рівні 

абстракції 

У розділі 2.1.3 отримано високорівневу специфікацію системи (модель 

загального типу). Маючи вищевказану модель, стає можливим приступати до 

процесу її верифікації. Основними моделями такого процесу є автоматні та мережеві 

моделі. У даній роботі розглядається мережеві моделі, а саме – мережі Петрі, для 

яких існує широкий апарат методів аналізу. В [94] описано, що семантика добутку 

ТС і семантика МП, яка його моделює, узгоджені в тому сенсі, що послідовність 

глобальних переходів ktt ,...,1  являє собою глобальну історію добутку ТС А тоді і 

тільки тоді, коли вона є допустимою послідовністю спрацьовувань переходів в МП. 

Відповідно, елементи множини Т стають переходами МП, а глобальні стани ТС 

(набір станів кожної з ТС, що беруть участь в синхронному добутку до або після 

глобального переходу) стають місцями отриманої мережі. За множиною обмежень 

синхронного добутку Т будуємо мережу Петрі, що моделює сумісну роботу всіх 

підсистем: 

 

Рис. 3.1 МП, що представляє синхронний добуток ТС 
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Як випливає з наведеного рисунка, мережа Петрі є мережею вільного вибору.  

Семантично місця та переходи отриманої МП описують наступні концепції: 

 
1s  – фіксація старту планування. Варп деактивовано, інструкцію не обрано; 

 2s  – місце отримання токенів-інструкцій [76]; 

 3s  – активовано варп, обрано інструкцію для виконання; 

 
4s  – варп в процесі виконання арифметичної операції. Планувальник варпу в 

стані очікування;  

 5s  – арифметичну операцію виконано. Планувальник варпу в стані очікування; 

 6s  – варп в процесі виконання запиту до пам’яті. Планувальник варпу в стані 

очікування; 

 7s  – фіксація отримання даних з пам’яті GPU. Планувальник варпу в стані 

очікування; 

 8s  – фіксація виконання пари варп-інструкція. Відповідно до обчислювальної 

архітектури, поточний варп має бути деактивованим; планувальник обирає 

наступну пару варп-інструкція; 

 9s  – варп деактивовано, пристрій готовий до наступної ітерації планування; 

 1t  – активація конкретного варпа планувальником (даний варп отримує доступ 

до ресурсів SM для виконання однієї інструкції), вибір інструкції для 

виконання; 

 2t  – старт виконання обраної інструкції для обраного варпу – на рівні 

планувальника, підготовка до виконання арифметичної операції на рівні 

інструкції; 

 3t  – виконання арифметичної операції; 

 4t  – отримання підтвердження про виконання арифметичної операції; 
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 5t  – старт виконання обраної інструкції для обраного варпу – на рівні 

планувальника, формування запиту до пам'яті на рівні інструкції; 

 6t  – процес отримання даних з пам'яті; 

 7t  – отримання підтвердження про виконання запиту до пам’яті; 

 8t  – деактивація варпу (після переходу варп знову стає доступним для вибору 

планувальником); 

 9t  – перехід до наступної ітерації планування. 

Побудована мережа Петрі служить моделлю, на якій перевіряється правильність 

визначення синхронного добутку. В зв’язку з цим виникає задача перевірки 

властивостей коректності отриманої моделі синхронного добутку. 

Перевіримо живучість такої системи. Характеристика «живучості» означає, що в 

отриманій моделі всі переходи будуть приймати участь у процесі її функціонування 

[95]. Якщо певні переходи в МП ніколи не спрацьовують, це означає, що проект 

системи побудовано неправильно, або ж він є надлишковим. 

Дослідимо МП на живучість у такий спосіб: перевіримо, чи досяжна кінцева 

розмітка з початкової, і чи всі переходи в цьому процесі спрацьовують. Початкова 

розмітка має вигляд: 

M0 = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1), 

тобто існує 1 планувальник варпу (токен в місці №1), 1 інструкція для виконання 

(токен в місці №2) та відсутня інструкція в процесі (токен в місці №9). Кінцева 

розмітка має вигляд: 

Mk = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1), 
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тобто всі інструкції виконано, активних варпів немає, планування не відбувається. 

Знайдемо розв’язки рівняння стану виду: 

  
,0)( 0

0





MMxA

MMxA

k

k
 (3.1) 

де А – матриця інцидентності МП. 

Для нашої МП рівняння стану має вигляд: 

 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 -(Mk – 

M0) 

S1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

S2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S3 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 

S4 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

S5 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 

S6 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 

S7 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 

S8 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 

S9 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Застосовуючи алгоритм TSS [96] для вирішення рівняння стану з вищевказаною 

матрицею, отримуємо наступні вирішення рівняння стану з вищевказаною 

матрицею: 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 
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Як видно з множини розв’язків, всі переходи в МП з вищевказаними 

початковою і кінцевою розмітками живі (значення, що відповідає кожному переходу, 

хоча б у одному з розв’язків є позитивним), крім того, в один момент часу 

виконуються переходи, що відповідають лише одному з можливих типів інструкцій. 

Недоліком МП на рис 3.1 є неможливість покриття її позитивними 

інваріантами через наявність місця S2, яке представляє собою набір інструкцій для 

виконання, і тому живучість мережі в цілому (а не для конкретних пар початкової та 

кінцевої розміток) визначити неможливо. Крім того, важливо довести коректність 

взаємодії ТС 2 та ТС 3 незалежно від форми представлення інструкції. Для аналізу 

обох питань побудуємо іншу множину обмежень синхронного добутку ТС 1, 2, 3, 

але цього разу як представлення інструкції використаємо ТС 1Б: 

  
)},,(),,,(),,,(),,,(

),,,(),,,(),,,(),,,(),,,{(

443365

432221112

qrqrpp

pppqrpqrT




 (3.2) 

 

Рис. 3.2 МП, що представляє синхронний добуток ТС з множиною переходів T2 
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Перевіримо живучість МП на рис.3.2. В цій мережі можливо знайти інваріанти 

переходів, незалежно від початкової і кінцевої розмітки. Для цього знайдемо 

розв’язки рівняння стану 0 xA . Матриця інцидентності має вигляд: 

 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

S1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 

S2 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 

S3 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

S4 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 

S5 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 

S6 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 

S7 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 

S8 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 

S9 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 

S10 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 

Застосовуючи алгоритм TSS [96], отримуємо єдиний розв’язок рівняння стану: 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Це означає, що всі переходи покриваються позитивними інваріантами, і мережа 

завжди буде живою. 

Розглянемо аналіз МП на предмет наявності в ній дедлоків та пасток, а також 

властивості обмеженості та відсутності мертвих місць і переходів.  

Семантично стан дедлоку – це досяжна розмітка мережі, з якої неможливий жодний 

перехід [97]. Нехай для деякої МП ),,,( 0MFTP  маємо підмножину PQ  . Множину 

Q називають 
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Дедлоком (сифоном) тоді і тільки тоді, коли  QQ ;  

Пасткою тоді і тільки тоді, коли QQ   [76]. 

Як показано в [97-98], МП структурно жива тоді і тільки тоді, коли кожен її дедлок 

має пастку. Дедлоки та пастки можуть бути знайдені в МП за допомогою 

розв’язання системи логічних рівнянь, що описують наступні властивості: 

Якщо дедлок Q є пустою множиною, то він завжди залишається пустою множиною в 

процесі функціонування МП; 

Якщо принаймні одне з місць пастки одержало фішку, то пастка постійно 

залишається непустою в процесі функціонування МП. 

Таким чином, можна уточнити попереднє твердження, вказавши, що МП ),,,( 0MFTP  

жива тоді і тільки тоді, коли кожен дедлок цієї мережі має пастку, помічену 

початковою розміткою 0M . Розглянемо МП на рис. 3.2. Система логічних 

залежностей для пошуку дедлоків має вигляд: 
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      (3.3) 

СЛОДН, яка відповідає цій системі логічних залежностей, можна представити у 

вигляді наступної таблиці: 
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S= 

-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0  

0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0  

0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0  

0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0  

0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0  

Множина дедлоків даної МП включає наступні елементи: 
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     (3.4) 

Нагадаємо, що як дедлоки, так і пастки мають наступні властивості: дедлок 

називається базисним, якщо він не може бути представленим у вигляді об’єднання 

інших дедлоків; дедлок називається мінімальним, якщо він не включає інших 

дедлоків; всі дедлоки МП можна породити за допомогою об’єднання базисних 

дедлоків [99]. Таким чином, дедлоки 432 ,, ТТТ  є базисними, а дедлоки 32 ,ТТ  - 

мінімальними. 

Перейдемо до дослідження пасток МП, зображеної на рис. 3.2. Система логічних 

залежностей для пошуку пасток має вигляд: 
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       (3.5) 

СЛОДН, яка відповідає цій системі логічних залежностей, можна представити у 

вигляді наступної таблиці: 

S= 

-1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  

0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0  

0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0  

0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0  

0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0  

1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0  

0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0  

А множина пасток МП буде включати такі елементи: 
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Оскільки мережа Петрі є вільного вибору, то для таких мереж справедливе 

твердження: МП вільного вибору жива тоді і тільки тоді, коли кожний дедлок такої 

МП включає пастку, позначену початковою розміткою. Як видно з наведеної МП і 

отриманих результатів, кожен її дедлок включає в себе щонайменше одну з пасток, а 

тому МП є живою. 

Дослідимо 

тепер 

властивості 

обмеженості 

та наявності 

мертвих 

переходів і 

місць. Для 

цього 

побудуємо 

рівняння 

стану для 

нашої МП і 

припустимо, 

що в місці 

2s  завжди 

заходиться 

інструкція. 

Тоді для 

нашої МП 

рівняння 

стану має 

вигляд: 

 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 -(Mk – M0) 

s1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

s2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

s3 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 

s4 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

s5 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 

s6 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 

s7 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 

s8 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 

s9 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Застосовуючи TSS-алгоритм [96] для розв’язання рівняння стану з вищевказаною 

матрицею, отримуємо наступні розв’язки: 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Як видно з множини розв’язків, всі переходи в МП з вищевказаними початковою і 

кінцевою розмітками живі (значення, що відповідає кожному переходу, хоча б у 

одному з розв’язків є позитивним), крім того, в один момент часу виконуються 

переходи, що відповідають лише одному з можливих типів інструкцій. 
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Аналіз обмеженості виконується шляхом розв’язання системи рівнянь вигляду 

0TA x  , де  
TA  - матриця, транспонована до матриці А. Системи 0TA x   має 

єдиний розв’язок  

(0,0,1,1,1,1,1,1,1)x  ,      (3.7) 

у якому всі місця МП покриваються позитивними значеннями, за винятком місць 

1 2,s s  , Але очевидно, що в цих місцях, накопичуватися токени нескінченно не 

можуть (причиною нульового значення координіат вектора x знову є стан 2s ). Отже, 

МП обмежена і в ній відсутні недосяжні місця. 

3.2 Аналіз семантичної коректності моделі 

Використання лише мереж Петрі не завжди є достатнім: навіть якщо система 

відповідає всім критеріям надійності на високому рівні абстракції, вона може не 

відповідати власне функціональним вимогам. Застосування автоматних моделей та 

формул лінійно-темпоральної логіки надає змогу знайти фрагменти шляхів 

виконання (префікси), що можуть вивести систему із глобального стану семантичної 

коректності (тобто система перестає відповідати певним інваріантам). 

3.2.1 Визначення семантичної коректності моделі обчислень Nvidia CUDA 

  Опис функцій iL  дозволяє знайти контекст коректної роботи системи при 

кожному переході і у кожному стані. Наприклад, якщо система ТС1 знаходиться у 

стані 0b , обидві змінні instr_ar та instr_mem мають бути встановлені в 0. Якщо ж 

після певної кількості дозволених переходів з коректної початкової розмітки система 

перейшла в стан 0b , але при цьому встановлено флаг instr_mem, це буде означати що 

семантично система працює некоректно, навіть якщо з технічної точки зору МП 

відповідає всім критеріям надійності. 
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Для дослідження семантичної коректності моделі необхідно визначити 

контекст кожного глобального стану та розглянути його відповідність системі, що 

моделюється. Як показано вище, контекст стану ТС задає функція позначення станів 

iL , а контекст глобального стану знаходиться завдяки комбінації контекстів 

локальних станів складових синхронного добутку ТС. Розглянемо кожен з 

глобальних станів добутку транзиційних систем: 

 
},0__{}0_{

}0__{)()()()( 0302011





selinstrwarpactivewarp

meminstrarinstrcLaLbLsL
 

тобто поточна інструкція відсутня, варп неактивний, планувальник готовий до 

нової ітерації; 
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}0__{)()()()( 1312012





selinstrwarpactivewarp

meminstrarinstrcLaLbLsL
  

обрано варп та інструкцію для виконання, але ще не проаналізовано тип 

інструкції; 

 }1__{}1_{}1_{)()()()( 2322113  execinstrwarpbusywarparinstrcLaLbLsL , в 

активному варпі обрано арифметичну інструкцію для виконання; 
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що означає виконання арифметичної інструкції активним варпом; 

 }1__{}1_{}1_{)()()()( 2322315  execinstrwarpbusywarpmeminstrcLaLbLsL  

- в активному варпі обрано інструкцію доступу до пам’яті; 
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що означає виконання запиту до пам’яті активним варпом; 
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що означає: інструкцію виконано незалежно від її типу; 
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тобто поточна інструкція відсутня, варп та планувальник завершили роботу. 

Всі отримані контексти є семантично коректними згідно з матеріалами [50], 

таким чином, множину глобальних переходів синхронного добутку ТС визначено 

правильно. 

Крім вищевказаного, семантична коректність роботи моделі забезпечується 

наступними властивостями: 

 взаємного виключення: одна і та сама інструкція може бути лише одного типу – 

або арифметичною, або доступу до пам’яті; 

 справедливості: якщо варп активовано, то планувальник надасть інструкцію, 

яку буде виконано; 

 живучості: якщо варп активовано, то має початися виконання одного із 

доступних типів інструкцій; 

 деактивації: планувальник варпу не активує варп, якщо відсутні інструкції для 

виконання 

Скінченним виконанням в ЗТС називається послідовність  

0 1 1 2... n ns a s a a s   , 

де  1( , , ) Ti i is a s    ,   для i=0,1,…,n-1.   

В отриманій РТС маємо такі скінченні шляхи виконання: 

𝑃𝑎𝑡ℎ1 = (𝑠1𝑡1𝑠2𝑡2𝑠3𝑡3𝑠4𝑡4𝑠7𝑡8𝑠8𝑡9𝑠1)∗ 

𝑃𝑎𝑡ℎ2 = (𝑠1𝑡1𝑠2𝑡5𝑠5𝑡6𝑠6𝑡7𝑠7𝑡8𝑠8𝑡9𝑠1)∗, 
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де * означає операцію ітерації регулярних мов. Мова, що відповідає цим шляхам, в 

РТС буде мати вигляд: 

𝐿(𝑃𝑎𝑡ℎ) = (𝐿(𝑃𝑎𝑡ℎ1) ∨ L(Path2))∗ = (𝑡1(𝑡2𝑡3𝑡4 ∨ 𝑡5𝑡6𝑡7)𝑡8𝑡9)∗ 

Цій мові повинна відповідати формула: 

𝐿(𝑠1)𝐿(𝑠2)(𝐿(𝑠3)𝐿(𝑠4) ∨ 𝐿(𝑠5)𝐿(𝑠6))𝐿(𝑠7)𝐿(𝑠8)    (3.8) 

Перевіримо властивості семантичної коректності моделі: 

 взаємного виключення: відповідно до формули (2), завжди справедливим є 

вираз 

 𝐿(𝑠3) ∨ 𝐿(𝑠5) = 𝐿2(𝑎2)𝐿3(𝑐2)(𝐿1(𝑏1) ∨ 𝐿1(𝑏3));  

 справедливості: завжди 𝐿2(𝑎1) → 𝐿3(𝑐3); 

 живучості: завжди 𝐿2(𝑎1) → 𝐿1(𝑏1)𝐿2(𝑎2)𝐿3(𝑐2) ∨ L1(𝑏3)𝐿2(𝑎2)𝐿3(𝑐2); 

 деактивації: 𝐿3(𝑐0) → 𝐿1(𝑏0)𝐿2(𝑎0). 

3.2.2 Використання автоматних моделей для узагальненого аналізу семантичної 

коректності моделей 

Підмножину P називають LT формулою/характеристикою над множиною 

атомарних пропозиційних формул АР, якщо *( ( ))P B AP , и ( )B AP  — булеан 

множини АР. 

Нехай дано ЗТС ( , , , , , )A S X R I AP L та послідовність станів 0 1... ns s s  . Трасою 

( )trace  скінченної послідовності   називають слово
0 1( ) ( )... ( )nL s L s L s . Отже, множина 

трас — це множина скінченних слів над алфавітом пропозиційних формул ( )B AP

таких, які виконуються у станах цієї послідовності. Позначимо
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( ) { ( ) | }trace П trace П   , ( ) ( ( ))trace s trace Path s , ( ) ( )
s I

Traces A trace s


 , де ( )Path s  — 

максимальний фрагмент шляху  , що починається зі стану s . «Поганими» 

префіксами
0 1( ) ( )... ( )nL s L s L s будемо називати префікси, які порушують істинність ( )iL s , 

тобто слова такого вигляду:  

`

1 0

`

0

( )... ( )

...

( )... ( )

n

n n

p L s L s

p L s L s





 

 Звідси випливає можливість визначення регулярної мови «поганих»префіксів

* `( ) ( ( )) ( )i

i

BadPref A Traces A p . Така мова акцептується скінченним автоматом 

0( , , , , )B Q AP f Q F , де 0Q F  . Автомат В має вигляд: 

 

Рис. 3.3 Автомат В, який акцептує «погані» префікси, 
*

0 0 0, ,q Q q F q F    

Якщо AP  — властивість, виконання якої гарантує правильність функціонування 

ЗТС А, тодісемантичнакоректністьЗТС А визначається умовою 

( ) ( ) ( ) ( )ATraces A BadPref P Traces A L B    , 

де L(B) — мова, яку акцептує автомат В. Отже, алгоритм перевірки лінійно-

темпоральної формули P містить такі кроки: 

1. Створити автомат Бюхі, що акцептує слова, які заперечують P. 

2. Побудувати добуток автомата і ЗТС, що моделює вихідну систему.  
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3. Знайти переріз шляхів, які генерує ЗТС, і шляхів, які акцептує автомат (так 

званих «поганих префіксів»). Якщо переріз є пустою множиною – формула 

Р є істинною. Інакше було знайдено контрприклад, який доводить 

невиконання формули P. 

Розглянемо процес використання автоматних моделей для аналізу семантичної 

коректності ЗТС, що описує модель виконання застосунку в архітектурі NVIDIA 

CUDA (деталі формування ЗТС описано в [8]). Зображення ЗТС 
1( , , , , , )Z S T R s AP L

подано на рис. 3.4. Ця система відповідає критеріям надійності на високому рівні 

абстракції (її верифікацію було проведено вище в роботі): 

 

Рис. 3.4 Схематичне зображення ЗТС Z 

У ЗТС Z існують такі шляхи виконання: 

1 1 2 3 4 7 8 1

2 1 2 5 6 7 8 1

s s s s s s s

s s s s s s s








.
 

Траси, що відповідають шляхам виконання i , є такими: 
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1 1 1 2 3 4 7 8 1

2 2 1 2 5 6 7 8 1

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( )

p trace L s L s L s L s L s L s L s

p trace L s L s L s L s L s L s L s

Traces Z trace trace L s L s L s L s L s L s L s L s





 

 

 

   
.

 

Однією з характеристик, які визначають семантичну коректність роботи 

системи, є властивість взаємного виключення: в межах одного варпа в будь-який 

момент часу інструкція може бути або арифметичною, або інструкцією доступу до 

пам'яті (або інструкція відсутня взагалі). Цю властивість представлено у вигляді 

лінійно-темпоральної формули ( )ar memP G f f  , де arf — пропозиційна формула, яка 

вказує на арифметичний тип інструкції; memf — формула, що вказує на тип інструкції 

доступу до пам’яті; G - розширення булевої алгебри семантикою LT логіки, що 

означає «завжди».  

Перевіримо формулу Р на істинність, використовуючи алгоритм, наведений 

вище. Автомат, який акцептує слова, що заперечують формулу Р, задається таким 

чином: 

 

Рис. 3.5 Автомат
0( , , , , )PB Q AP f Q F , що акцептує заперечення Р, 

0 1,q F q F   

Щоб перевірити істинність формули Р, необхідно описати добуток ЗТС Z та 

BP, в якому потрібно перевірити наявність шляху-циклу такого, що є доступним із 

початкового стану, та який включає в себе стан із F. 
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Рис. 3.6. Добуток автомата BPі ЗТС Z 

Шляхи, що задовольняють вищезазначені правила, відсутні в системі, поданій 

на рис. 3.6. Це означає, що ( ) ( )Traces Z BadPref P  , тобто можна стверджувати, 

що формула Р є істинною. 

3.3 Використання еквівалентних перетворень САА/САА-М для створення 

оптимізованих схем на прикладі алгоритму Джонсона 

Класичний підхід до розпаралелювання алгоритмів APSP заключається в 

паралельному виконанні багатьох ітерацій алгоритму SSSP. Такий підхід є 

доцільним для виконання обчислень на CPU. При використанні технології GPGPU та 

моделі CUDA велику роль у підвищенні продуктивності має рівень різноманітності 

гілок виконання потоків. За моделлю SIMT різні потоки можуть мати різні шляхи 

виконання інструкцій. Втім, на апаратному рівні різні шляхи виконання 

виконуються послідовно, навіть якщо певна умова розгалуження виконується лише 

для одного потоку. Розробники CPU-архітектур доклали багато зусиль для створення 

компенсаційних заходів, зокрема, спекулятивного виконання та передбачення 

переходів. На GPU таких оптимізацій не було виконано, тому використання 
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розгалужень, шляхи виконання яких сильно відрізняються, призводить до суттєвої 

втрати продуктивності [100].  

В роботі запропоновано паралельні схеми, що ґрунтуються на паралельному 

виконанні обчислень всередині ітерацій SSSP. Це дає можливість звести рівень 

розгалуження гілок до мінімуму.  

Паралельні схеми алгоритму Дейкстри. Алгоритм Дейкстри складається з 

двох циклів – зовнішній на кожній ітерації обирає вершину для релаксації всіх ребер, 

що виходять з неї; внутрішній цикл – власне цикл релаксації ребер. Паралелізація 

зовнішнього циклу означає, що на кожній ітерації обирається більш ніж одна 

вершина, ребра якої можуть бути релаксовані без впливу на коректність результатів 

алгоритму. Паралелізація внутрішнього циклу означає, що вихідні ребра обраної 

вершини релаксуються одночасно. 

Паралелізація зовнішнього циклу. На кожній ітерації алгоритм Дейкстри 

виконує пошук вершини u такої, що не була розглянута раніше та відстань від 

початкової вершини до якої ( qud ) є найменшою. Чим більша кількість обраних 

вершин на кожній ітерації – тим більший рівень паралелізму.  

Таким чином, якщо при послідовній версії обиралася одна вершина u (з умови 

мінімальності qud ), то в паралельній версії u – множина  вершин v, для яких 

справджується нерівність: 

   quqv dd
,
 (3.9) 

де   - довжина найменшого ребра в графі [101]. Такий варіант було обрано для 

економії пам’яті та обчислювальної потужності за рахунок малого зниження 

продуктивності. Для збільшення швидкості виконання алгоритму (за рахунок 

додаткової пам’яті) можна замінити   на v , де v  – довжина найменшого ребра, 
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що виходить з вершини v. Така заміна дасть можливість корегувати умову 

«прийнятності» для кожної окремої вершини, що дозволить збільшити рівень 

паралелізму. Тому оператор (2.9) набуває наступного вигляду: 

 
),()}(

)),(({),,(),,( )(

uQeraseAlli

EluaddmqQitExtractLimuqQExtractMin
qmql ddQsizei



 
 (3.10) 

ExtractLimit – оператор знаходження вершини, відстань від початкової вершини до 

якої є найменшою (аналог (2.9) для послідовної схеми алгоритму, але без видалення 

знайденої вершини з Q). Таким чином, в схемі оператора (3.10) обробку кожної 

вершини в Q можна проводити паралельнo, синхронізуючи потоки бар’єром )(iBQ , 

який затримує виконання потоків, поки їх не набереться кількість Q (внутрішня 

організація бар’єру наведена в [102]): 
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 (3.11) 

Таким чином, алгоритм Дейкстри, розпаралелений по зовнішньому циклу, на кожній 

ітерації бере в роботу більш ніж одну вершину та паралельно для кожної з них 

відбувається релаксація всіх ребер, що з неї виходять. Після цього процесу гілки 

синхронізуються бар’єром, алгоритм знаходить новий набір вершин для обробки і 

починається наступна ітерація. Формалізувати цю схему можна наступним чином: 

 )))(()}(),,((()(1

)(

1
usizeBvvuqRelaxEdgeuPSubD ulVv

usize

l
 





 

 )}(1),,({)()( uPSubDuqQnPExtractMiqinitqDijkstra Q     (3.12) 

Як видно з формалізованої схеми, кількість потоків дорівнює кількості вершин у 

графі. Структура алгоритму наведена нижче: 
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thrust::device_vector<int> Q(V); 

INIT<<<blocks, threads>>>(Q, M, C, q); 

while(Q.size() != 0) 

{ 

RELAX_WITH_MASK<<<blocks, threads>>>(G, M, C); 

threshold = ExtractMin(Q, C); 

UPDATE_MASK<<<blocks, threads>>>(Q, C, M, threshold); 

} 

На кожній ітерації релаксація вихідних ребер відбувається не для всіх вершин, а з 

певною маскою: 

RELAX_WITH_MASK(G, M, C) 

{ 

 tid = threadx.Id; 

 if(M[tid] == true) 

{ 

  <для всіх ребер [edgeId] що виходять з вершини tid виконати> 

   atomicMin(C[edgeId], G[edgeId] +  C[tid]); 

} 

} 

Як показано вище, вершини переносяться у масив встановлених, якщо відстань від 

початкової вершини до них є меншою за поріг: 

UPDATE_MASK(Q, C, M, threshold) 

{ 

  tid = thread.Id; 

if(C[Q[tid]] <= threshold) 

{ 

 M[Q[tid]] = true; 

 Q[tid] = -1; // після виконання елементи ‘-1’ будуть видалені 

} 

} 
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Виористаємо бібліотеку Thrust, описану в розділі 1.3.1. Основними 

контейнерами Thrust є вектори: host_vector та device_vector. Вміст host_vector 

зберігається в загальній пам’яті комп’ютера, а вміст device_vector зберігається в 

пам’яті GPU. Контейнери реалізують низку стандартних операцій та дають 

можливість глибокого розширення. 

З формальної схеми видно, що у векторі Q зберігаються індекси невстановлених 

вершин. Алгоритм Дейкстри на кожній ітерації потребує знаходження індексу 

вершини, відстань від початкової вершини до якої є найменшою. За допомогою 

Thrust задача вирішується наступним шляхом: 

struct compare_unsettled_value 

{ 

 const int* data; 

 compare_unsettled_value(int* ptr) { data = ptr; } 

 __host__ __device__  

  bool operator()(int lhs, int rhs){ 

   return this->data[lhs] < this->data[rhs];    

 } 

}; 

 

ExtractMin(Q, C) //Q – device_vector<int> 

{ 

... 

 

thrust::detail::normal_iterator<device_ptr<int>> minIndex = 

thrust::min_element( 

thrust::device, Q.begin(), Q.end(), compare_unsettled_value(C); 

... 

} 

У вищенаведеному блоці коду використовується бібліотечний метод min_element, що 

виконує згортку масиву (заданого межами Q.begin() – Q.end()) операцією 
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знаходження мінімуму. Оскільки в масиві зберігаються не значення відстані, а 

індекси, вводиться структура compare_unsettled_value, яка за заданими індексами 

проводить порівняння відстаней відповідних вершин. Всі обчислення проводяться на 

GPU, про що свідчить явно задана політика thrust::device. 

Паралелізація внутрішнього циклу. Як було сказано вище, паралелізація 

внутрішнього циклу означає одночасну релаксацію всіх ребер обраної вершини. 

Таким чином, оператор (3.10) залишається такою ж, як і в послідовній версії ((2.9)), 

але змінюється логіка роботи з оператором (2.4): наразі кожен потік представляє 

собою ребро, яке може бути релаксовано незалежно. Після паралельної обробки 

відбувається бар’єрна синхронізація по V потокам, після якої обробка поточної 

вершини вважається закінченою і алгоритм обирає вершину для наступної ітерації. 

 ))(),,(()(2
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vBvuqRelaxEdgeuPSubD v
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 )}(2),({)()( uPSubDuQExtractMinqinitqDijkstra Q    (3.13) 

Паралелізація алгоритму Беллмана-Форда. Оскільки алгоритм Беллмана-

Форда виконується в алгоритмі Джонсона лише раз, навіть при ідеальній 

паралельній версії великого виграшу отримати не вдасться. Втім, алгоритм може 

опрацьовувати кожну вершину паралельно, тому оператор (2.5) у паралельному 

виконанні має наступний вигляд: 

 )})()(),,({()(
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 (3.14) 

Схема всього алгоритму залишається без змін. 

3.4 Висновки 

1. Запропоновано метод аналізу специфікації системи, заданої апаратом ТС, на 

високому рівні абстракції, за допомогою мережевих моделей (мереж Петрі). 
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Проведено аналіз моделі обчислень CUDA на живучість, обмеженість та 

баланс дедлоків та пасток. 

2. Запропоновано метод дослідження семантичної коректності моделі, заданої 

апаратом ТС, що грунтується на дослідженні множини пропозиційних формул, 

асоційованих зі станами, та функції позначок станів.  

3. Узагальнено метод дослідження семантичної коректності моделі та досліджено 

загальний алгоритм семантичної верифікації, що базується на формалізації 

властивостей системи у вигляді лінійно-темпоральних формул та аналіз їх 

істинності за рахунок трансляції формули у автомат Бюхі. 

4. На основі послідовної параметричної САА-схеми побудовано паралельну 

САА-М схему алгоритму Джонсона. Запропоновано метод розпаралелювання 

алгоритму Джонсона для програмно-апаратної платформи CUDA, який 

включає паралелізацію алгоритмів Дейкстри та Беллмана-Форда. 
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Розділ 4. Застосування формалізованого методу проектування до задачі 

кластеризації  

У попередніх розділах було сформовано теоретичні засади формалізованого 

методу проектування застосувань в технології GPGPU, а також проілюстровано 

механізми їх застосування як окремих елементів. У розділі 4 пропонований метод 

використовується у комплексі для вирішення задачі кластеризації на прикладі 

алгоритму k-середніх [103]. 

 Актуальність задачі та ефективного програмування алгоритмів кластеризації 

лише зростає у епоху машинного навчання та глибинного аналізу даних. Зокрема, 

відповідні алгоритми застосовуються у статистичному аналізі даних [104], аналізі 

зображень [105], біоінформатиці тощо. Наприклад, у [106] пропонується 

використання алгоритмів кластеризації для розпізнавання підроблених новин у 

засобах масової інформації (так званих «фейків», або «fake news»). Далі в розділі 

розглядається алгоритм кластеризації методом k-середніх (k-means, [107]). Цей 

алгоритм зручний для виконання у гетерогенних системах із графічними 

процесорами через операції над масивами (або матрицями у випадку дво- та більш 

вимірних вхідних даних), які дозволяються максимально використати переваги 

SIMD/SIMT моделей виконання інструкцій, які зазвичай доступні на GPU. Крім 

цього, до переваг методу відносять його ефективність [108], гнучкість та можливість 

узагальнення і модифікації для отримання більш релевантних результатів відповідно 

до конкретної задачі або ситуації [109]. 

4.1 Побудова та еквівалентні перетворення схеми алгоритму k-середніх за 

допомогою САА/САА-М 

Алгоритм можливо умовно поділити на три етапи: 
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1. Вибір початкових кластерних центрів (центроїдів) випадковим чином. 

Особливістю алгоритму є необхідність визначення кількості кластерів до 

виконання алгоритму. 

2. Розподіл вхідних даних відповідно до «близькості» їх координат до координат 

центроїдів («близькість» визначається окремим алгоритмом – від Евклідової 

дистанції до відстані Мінковського або коефіцієнту кореляції Спірмана). 

3. Перерахунок координат центроїдів відповідно до розмірів отриманих 

кластерів. 

Як описано в розділі 1.4.1, САА є двоосновною алгеброю, де основами є 

множина операторів та множина умов (предикатів), що дає можливість визначити 

на цих множинах сигнатуру операцій. Для побудови та аналізу схем алгоритму 

доцільно: визначити множину операторів, умов та змінних з інформаційної 

множини (релевантних для алгоритму k-середніх); побудувати послідовну схему, 

що слугуватиме основою для подальшого дослідження; використати еквівалентні 

перетворення семантики САА-М у відповідності до очікуваного середовища 

виконання (гетерогенні обчислювальні системи). 

4.1.1 Створення послідовної схеми алгоритму 

Другий та третій кроки алгоритму повторюються, допоки не буде досягнуто 

умови стійкості кластерних центрів (центроїдів). Відповідно до семантики САА, в 

задачі визначено наступні змінні з інформаційної множини: 

 K – бажана кількість кластерів; 

 N – потужність множини вхідних даних; 

 D – множина елементів вхідних даних потужності N, кожен елемент якої 

містить координати певної точки (для узагальнення алгоритму на випадок N-

вимірних даних); 
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 C – множина координат центроїдів потужності K, кожен елемент якої містить 

координати відповідного центроїда; 

Введемо позначення наступних операторів та предикатів: 

 ( , )setRandomValue S i  - оператор запису випадкових координат в елемент 

множини S за індексом i; 

 ( , )calcDist x y  - оператор визначення дистанції між координатами x та y; 

 ( , )CASCentroid d c  - оператор визначення приналежності елементу d до кластеру, 

центроїдом якого є c, якщо дистанція до центроїда c менша, ніж дистанція до 

центроїда поточного кластеру d (Compare-And-Swap Centroid); 

 centroidUpdate - оператор, що проводить перевизначення центроїда на основі 

координат утвореного кластера для максимізації функції «якості» кластеру; 

 convergenceCheck - предикат, що перевіряє чи досягнуто умови стійкості центрів 

кластерів (наприклад, перевіряє, чи зміни координат центрів кластерів не 

перевищують допустимий поріг). 

Таким чином, послідовна регулярна схема алгоритму кластеризації методом k-

середніх виглядає наступним чином: 

{ ( , )* }*

* { { { ( [ ], [ ])* }* }*

* }

i K

convergenceCheck d N c K

kMeans setRandomValue D i i

CASCentroid D d C c c d

centroidUpdate



 

  

      (4.1) 

 

4.1.2 Використання еквівалентних перетворень для отримання паралельної схеми 

Для створення паралельної схеми розглянемо окремо процес розподілу 

вхідних даних по кластерам та процес перевизначення центроїдів. 
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За семантикою САА-М, вираз *A B A B   є тотожністю, якщо А і В 

виконуються над своєю підмножиною інформаційної множини М. Тобто, якщо 


DC

B*ABA  , то C i D  приводять до одного стану інформаційної множини. 

Відповідно до результатів аналізу методів програмування відеоадаптерів NVidia, під 

час розподілу вхідних даних по кластерам доцільно виділяти окремий GPU-потік під 

кожен з елементів набору вхідних даних, а тому можна застосувати вищенаведену 

тотожність для трансформації операції послідовного виконання у операцію 

асинхронної диз’юнкції. 

{ ( , )* }*

* { [ { ( [ ], [ ])* ]}*

* }

i K

N

convergenceCheck c K
d

kMeans setRandomValue D i i

CASCentroid D d C c c

centroidUpdate





  

     (4.2) 

Далі розглянемо процес перерахування центрів кластерів. За наявності набору 

координат точок, що входять до кластеру, наступна регулярна схема описує 

алгоритм обчислення нового центру кластеру 

( ) { ( )* }*

* ( )

d clcalcNewCentroid cl runningDimensionTotal d d

divideByClusterCount cl

  
 

{ ( )}clcalcNewCentroids calcNewCentroid cl .   (4.3) 

В циклі схеми 4.3 оператори працюють над однією і тією ж частиною 

інформаційної множини за рахунок зберігання та зміни кумулятивної суми по 

координатам точок, що входять до кластеру, тому використання паралелізація схеми 

в такому вигляді є неможливою. Втім, як показано в [110], справедливими є 

трансформації: 
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 2

11

2
/nrithrith

ithr

ithr

ithr

A*A
/n

A
n






  ,  

якщо n ділиться на 2 і Aithr виконуються над своєю підмножиною, та 

   size*)size(rithsizerithrith

rith

ithr

ithr

A**A*A
size/nThread

A
nThread

1

11

11





  , 

якщо nThread ділиться на size без залишку, та ithrA  та  AA rith  .  

Таким чином, доцільним для паралелізації є використання спільної пам’яті 

GPU в межах блоку, та розділити процес отримання загальної суми по координатам 

вхідних даних як по кластерам, так і по блокам потоків. Це дозволить перетворити 

оператори таким чином, що кожен із них починає діяти над своєю підмножиною 

інформаційної множини (наприклад, над окремою спільною пам’яттю в межах 

блоку), а формулу 4.3 привести до вигляду 

*
Nblocks K

i j
i j

calcNewCentroids runningBlockDimTotal updateCentroid     (4.4) 

Повна паралельна регулярна схема має наступний вигляд: 

{ ( , )* }*

* { [ { ( [ ], [ ])* ]}*

* * }

i K

N

convergenceCheck c K
d

Nblocks K

i j
i j

kMeansP setRandomValue D i i

CASCentroid D d C c c

runningBlockDimTotal updateCentroid





  

  

 

  (4.5) 
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4.2 Виявлення помилок синхронізації у початковій реалізації 

В додатку Б наведено експериментальну реалізацію схеми (4.5) мовою C++ для 

систем із використанням графічних прискорювачів та NVidia CUDA. Розглянемо 

детальніше функцію-ядро centroidUpdate: 

__global__ void centroidUpdate(float *d_datapoints, int *d_clust_assn, 

float *d_centroids, int *d_clust_sizes) 

{ 

 const int idx = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x; 

 

 if (idx >= N) return; 

 

 const int s_idx = threadIdx.x; 

 

 __shared__ float s_datapoints[TPB]; 

 s_datapoints[s_idx]= d_datapoints[idx]; 

 

 __shared__ int s_clust_assn[TPB]; 

 s_clust_assn[s_idx] = d_clust_assn[idx]; 

 

 __syncthreads(); 

 if(s_idx==0) 

 { 

  float b_clust_datapoint_sums[K]={0}; 

  int b_clust_sizes[K]={0}; 

 

  for(int j=0; j< blockDim.x; ++j) 

  { 

   int clust_id = s_clust_assn[j]; 

   b_clust_datapoint_sums[clust_id]+=s_datapoints[j]; 

   b_clust_sizes[clust_id]+=1; 

  } 

 

  for(int z=0; z < K; ++z) 

  { 

   atomicAdd(&d_centroids[z],b_clust_datapoint_sums[z]); 

   atomicAdd(&d_clust_sizes[z],b_clust_sizes[z]); 

  } 

   

  __syncthreads(); 

   

  if(idx < K){ 

   d_centroids[idx] = d_centroids[idx]/d_clust_sizes[idx];  

  }  } } 



110 

Формалізуємо виконання одним потоком вищевказаного блоку коду у вигляді 

транзиційної системи А (схематично зображеної на рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Зображення ТС А,що представляє виконання одним потоком функції-ядра 

centroidUpdate 

Отримана ТС має наступні переходи, а місцями є стан потока та його контексту 

(регістри потока тощо) до та після відповідного переходу: 

 t1 – запис даних у спільну пам’ять (якщо виконується предикат idx >= N); 

 t2 – бар’єрна синхронізація; 

 t3 – обчислення локальних сум координат центроїдів (в рамках блоку, якщо 

виконується предикат s_idx == 0); 

 t4 – оновлення координат центроїдів у спільній пам’яті; 

 t5 – бар’єрна синхронізація; 

 t6 – запис координат нових центроїдів до глобальної пам’яті (якщо виконується 

предикат idx < K); 

 t7 – синхронізація гілок виконання; 

 t8 – перехід у початковий стан; 

 t9 – перехід, що описує відсутність дії, якщо не виконується предикат idx >= N; 

 t10 – перехід у початковий стан, якщо не виконується предикат s_idx == 0; 



111 

 t11 – перехід, що описує відсутність дії, якщо не виконується предикат idx < K. 

Розглянемо варп, що виконує функцію-ядро. Варп – це 32 потоки, кожен з яких 

описується наведеною транзиційною системою. Утворивши синхронний добуток 

всіх ТС, стає можливим перехід до МП, що моделює виконання варпу. 

 

Рис. 4.2 МП, що моделює варп, що виконує функцію-ядро centroidUpdate. Для 

наочності представлено лише потоки №1, 2, та 32 
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Аналіз МП на рис. 4.2 показує потенційні проблеми в місцях бар’єрної синхронізації. 

Оскільки кожен потік у моделі SIMT може мати власний шлях виконання (у 

відповідності до істинності предикатів), це може призвести до ситуації спрацювання 

переходів t2 та t5 із затримкою, тобто некоректної робот алгоритму. Реалізація 

бар’єрної синхронізації в CUDA зберігає лічильник потоків в стані очікування, і 

дозволяє продовжити виконання інструкцій, лише якщо всі потоки варпу 

знаходяться в стані очікування. Втім, можлива ситуація, коли для певних потоків не 

виконалися предикати, а тому виконання цих потоків на поточній ітерації ніколи не 

збільшить лічильник ітерацій бар’єру. І якщо переході t9 потік виходить із функції-

ядра, що автоматично знижує поріг спрацювання бар’єру (тобто перехід t2 буде 

працювати коректно), то бар’єр в переході t5 рано чи пізно призведе до затримки і 

розсинхронізації даних. Тому код функції-ядра centroidUpdate має бути змінено так, 

як показано нижче, щоб уникнути такого сценарію. 

__global__ void centroidUpdate(float *d_datapoints, int *d_clust_assn, 

float *d_centroids, int *d_clust_sizes) 

{ 

 const int idx = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x; 

 

 if (idx >= N) return; 

 

 const int s_idx = threadIdx.x; 

 

 __shared__ float s_datapoints[TPB]; 

 s_datapoints[s_idx]= d_datapoints[idx]; 

 

 __shared__ int s_clust_assn[TPB]; 

 s_clust_assn[s_idx] = d_clust_assn[idx]; 

 

 __syncthreads(); 

 

 if(s_idx==0) 

 { 

  float b_clust_datapoint_sums[K]={0}; 

  int b_clust_sizes[K]={0}; 

 

  for(int j=0; j< blockDim.x; ++j) 

  { 



113 

   int clust_id = s_clust_assn[j]; 

   b_clust_datapoint_sums[clust_id]+=s_datapoints[j]; 

   b_clust_sizes[clust_id]+=1; 

  } 

 

  for(int z=0; z < K; ++z) 

  { 

   atomicAdd(&d_centroids[z],b_clust_datapoint_sums[z]); 

   atomicAdd(&d_clust_sizes[z],b_clust_sizes[z]); 

  } 

 } 

 

__syncthreads(); 

   

 if(idx < K){ 

  d_centroids[idx] = d_centroids[idx]/d_clust_sizes[idx];  

 } 

} 

 

4.3 Висновки 

1. Із використанням математичного апарату САА-М створено формалізовані 

параметричні схеми алгоритмів, що ілюструють запропоновані методи 

проектування застосувань на прикладі алгоритму кластеризації методом k-

середніх. 

2. Виконано еквівалентні трансформації створених параметричних схем 

проектування паралельних застосувань для гетерогенних систем із 

відеоадаптерами архітектур NVidia. Результати випробувань створеного 

застосування на базі технології GPGPU показали, що математичне очікування 

підвищення продуктивності в серії експериментів склало 14-18 разів. 

3. Проведено аналіз та верифікацію першої версії експериментальної реалізації за 

допомогою апарату ТС та МП, що дозволило знайти сценарії, що можуть 

призвести до некоректних результатів алгоритму. Оновлено експериментальну 

реалізацію згідно з отриманими завдяки аналізу даними. У такий спосіб було 
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показано експериментальне застосування повного комплексу методів 

проектування застосувань, що пропонуються у роботі.  
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Висновки 

У результаті дисертаційного дослідження отримано такі результати: 

1. Створено комплексний метод проектування та верифікації 

високопродуктивних застосувань для програмних систем, які включають 

відеоадаптери для виконання обчислень загального призначення. Створений 

метод дозволяє використовувати засоби підвищення продуктивності 

паралельних застосувань для програмних систем із використанням 

відеоадаптерів, в тому числі – інструментальні засоби алгоритмічного етапу 

проектування; а також комбіновані методи забезпечення надійності: 

тестування (вирішуючи проблему складності розуміння ПЗ для сучасних 

гетерогенних систем) та верифікацію (вирішуючи проблему експоненційного 

зростання числа станів). 

2. Вперше використано комбінацію математичного апарату САА-М, 

транзиційних систем, мережевих (МП), автоматних моделей та формул 

лінійно-темпоральної логіки для проектування, дослідження та семантичної 

верифікації застосувань, а також аналізу та верифікації на високому рівні 

абстракції. 

3. Відповідно до теоретичних результатів дисертаційної роботи створено 

застосування КЛС із використанням програмно-апаратної платформи CUDA 

для проведення паралельних обчислень. Це надає можливість виконувати 

реінжиніринг існуючого програмного коду стосовно застосувань із 

використанням зазначених технологій і лише тієї їх функціональної частини, 

яка виконується паралельно для програмно-апаратної платформи CUDA. 

4. Використано комплексний метод проектування застосувань, створений у 

роботі, для дослідження, верифікації та реалізацї кількох застосувань, в тому 

числі вирішення задачі кластеризації. 
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5. Результати теоретичних досліджень дисертаційної роботи, а саме - модель 

обчислювальної архітектури NVidia CUDA, та метод аналізу моделей на 

високому рівні абстракції з використанням мереж Петрі використано в 

навчальних курсах факультету комп'ютерних наук і технології Донецького 

національного технічного університету та факультету комп'ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Також результати дисертації використані для модернізації процесу 

проєктування електронних деталей в компанії ПрАТ "Кріпта" та при 

модернізації алгоритмів розрахунку оптимального використання площі 

сонячних елементів для збільшення ефективності їх роботи та розрахунку схем 

з’єднання елементів при виробництві фотоелектричних модулів компанії 

ПрАТ «Квазар». Впровадження результатів дисертації експериментально 

показало ефективність і надійність сформованих науково-технічних положень. 
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Додаток А. Лістинг програмного коду реалізації алгоритму Джонсона 

Лістинг коду реалізації з паралелізацією зовнішнього циклу алгоритму Дейкстри та 

врахуванням вихідних ребер кожної невстановленої вершини (матриця суміжності) 

#define DENSITY 25 

#define BLOCK_SIZE 512 

// Bellman-Ford algorithm execution for given “graph” with “V” vertices on the CPU 

// “start” is a root vertex. Results are saved in “output” 

// Graph is given in row-major order 

bool BellmanFord(int* Graph, int start, int V, int* output) 

{ 

 for(int i = 0; i< V;i ++) 

  output[i] = INT_MAX; 

 output[start] = 0; 

 

 for(int i = 0; i< V - 1; i++) 

 { 

  for(int u = 0; u < V; ++u) 

  { 

   if(output[u] == INT_MAX) 

    continue; 

   for(int v = 0; v < V; ++v) 

   { 

    int realIndex = (u*V) + v; 

    if(Graph[realIndex] == INT_MAX) continue; 

 

    int relaxedVal = output[u] + Graph[realIndex]; 

    if(output[v] > relaxedVal) 

     output[v] = relaxedVal; 

   } 

  } 

 } 

 

 for(int u = 0; u < V; u++) 

 { 

  if(output[u] == INT_MAX) 

   continue; 

  for(int v = 0; v < V; v++) 

  { 

   int realIndex = u*V + v; 

   if(output[v] > output[u] + Graph[realIndex]) 

    return false; 

  } 

 } 
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 return true; 

} 

 

// Dijkstra algorithm execution for given “Graph” with “V” vertices on the CPU 

// “start” is a root vertex. Results are saved in “output” 

// Graph is given in row-major order 

void Dijkstra(int* Graph, int start, int V, int* output) 

{  

 std::vector<int> Q(0);   

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  output[i] = INT_MAX; 

  if(i != start) 

   Q.push_back(i); 

 } 

  

 output[start] = 0; 

 bool isEnd = false; 

 int u = start; 

 while(!isEnd) 

 { 

  int offset = u*V; 

  for(int i = 0; i < V; i++) 

  { 

   int ind = offset + i; 

   if(Graph[ind] == INT_MAX) continue; 

   int rVal = output[u] + Graph[ind]; 

   if(output[i] > rVal)    

   { 

    output[i] = rVal;    

   } 

  } 

 

  isEnd = Q.size() == 0; 

  //if Q is not empty - select 'u' for next iteration 

  if(!isEnd) 

  { 

   int minVal = output[Q.at(0)], minIndex = 0; 

   for(int i = 1; i < Q.size(); i++) 

   {     

    if(output[Q.at(i)] < minVal) 

    { 

     minVal = output[Q.at(i)]; 

     minIndex = i; 

    } 

   } 
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   u = Q.at(minIndex); 

   Q.erase(Q.begin() + minIndex);    

  } 

 }  

} 

// Johnson algorithm execution for given “Graph” with “V” vertices on the CPU 

// Graph is given in row-major order, results are stored in “output” 

void Johnson(int* G, int V, int* output) 

{ 

 int newV = V+1; 

 //add 's' vertex and edges for it - (V + V + 1) 

 size_t extendedGraphSize = sizeof(int) * V * V + sizeof(int) * (2*V + 1); 

 size_t extendedResultSize = sizeof(int) * newV; 

 int* newGraph = (int*) malloc(extendedGraphSize); 

 int* h = (int*)malloc(extendedResultSize); 

  

 _populateExtendedGraph(G, newGraph, V); 

 if(!BellmanFord(newGraph, V, newV, h)) 

 { 

  printf("Negative cycle detected!!!\n"); 

  return; 

 } 

 //update weights  

 for(int i = 0; i < newV; i++) 

  for(int j = 0; j < newV; j++) 

   if(newGraph[i*newV + j] != INT_MAX) 

    newGraph[i*newV + j] += h[i] - h[j]; 

  

 int* deltaI = (int*)malloc(extendedResultSize); 

 //for each vertex (except 's') calculate SSSP via Dijkstra algorithm 

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  Dijkstra(newGraph, i, newV, deltaI); 

 

  //restore actual weight from transformed one 

  for(int j = 0; j < V; j++) 

   output[i*V + j] = deltaI[j] + h[j] - h[i]; 

 } 

 

 free(newGraph); 

 free(h);  

 free(deltaI); 

} 

 

//actually performes a relax cycle 

__device__ void INNER_RELAX(int* G, int V, int* C, int* U, int tid) 

{ 
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 int offset = tid*V; 

 

 for(int v = 0; v < V; v++) 

 { 

  //get edge in adjacency matrix, based on current vertex (tid) 

  int edgeId = offset + v; 

  if(G[edgeId] == INT_MAX || C[tid] == INT_MAX) 

   continue; 

   

  atomicMin(&(U[v]), C[tid] + G[edgeId]); 

 } 

} 

//performs relax without mask (Bellman-Ford) 

__global__ void KERNEL_RELAX_NO_MASK(int* G, int V, int* C, int* U) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 

 

 INNER_RELAX(G, V, C, U, tid); 

 

 __syncthreads(); 

 

 //after calculations performed, update cost array 

 if(C[tid] > U[tid]) 

  C[tid] = U[tid]; 

 U[tid] = C[tid]; 

} 

//performs relax with mask (Dijkstra) 

__global__ void KERNEL_RELAX_CPU_MASK(int* G, int V, bool* M, int* C, int* U) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 

 

 if(M[tid]) 

 {   

  M[tid] = false; 

  INNER_RELAX(G, V, C, U, tid); 

 } 

 

 __syncthreads(); 

 //after calculations performed, update cost array 

 if(C[tid] > U[tid]) 

  C[tid] = U[tid]; 

 U[tid] = C[tid]; 

} 

//updates mask after Dijkstra relax iteration 

__global__ void UPDATE_MASK(int* C, 
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       int* dH,  

       bool* M,  

       int targetVal, 

       int size) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= size) return; 

 

 int vertexIndex = dH[tid];  

 if(C[vertexIndex] < targetVal) 

 { 

  M[vertexIndex] = true; 

  dH[tid] = -1; 

 } 

} 

//performs initialization of all structures before Dijkstra starts 

__global__ void INIT_Dijkstra( int* dH, bool* M, int* C, int s, int V) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 

  

 if(tid == s) 

 { 

  M[tid] = true; 

  C[tid] = 0; 

  return; 

 } 

 M[tid] = false; 

 C[tid] = INT_MAX;  

 dH[tid < s ? tid : tid-1] = tid; 

} 

//for each vertex transforms weights of its edges 

__global__ void TRANSFORM_WEIGHTS(int* G, int* h, int V) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 

 

 int offset = tid*V; 

 for(int j = 0; j < V; j++) 

  if(G[offset+j] != INT_MAX) 

   G[offset+j] += h[tid] - h[j]; 

} 

//for each vertex restores initial weights from transformed ones 

__global__ void RESTORE_WEIGHTS(int* Output, int* h, int* delta, int i, int V) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 
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 int offset = i*V;  

 Output[offset+tid] = delta[tid] + h[tid] - h[i]; 

} 

 

// Bellman-Ford algorithm execution for given “dG” with “V” vertices on the GPU 

// “start” is a root vertex. Results are saved in “output” 

// Graph is given in row-major order 

// “dC” is a pre-allocated global GPU memory for temporary cost array 

bool GPU_BellmanFord_inner(int* dG, int* dC, int V, int start, int* output) 

{ 

 size_t size = sizeof(int)*V;  

 int* dU, *dCheck; 

 for(int i = 0; i< V;i ++) 

  output[i] = INT_MAX; 

 output[start] = 0; 

 

 cudaMemcpy(dC, output, size, cudaMemcpyHostToDevice); 

 //cost (U). Here it is very same as C, so there's no necessity to allocate additional 

memory on CPU 

 cudaMalloc(&dU, size); 

 cudaMemcpy(dU, dC, size, cudaMemcpyDeviceToDevice); 

 cudaMalloc(&dCheck, size); 

  

 int blocksPerGrid = (V+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; 

 for(int i = 0; i < V - 1; i++) 

 { 

  KERNEL_RELAX_NO_MASK<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dG, V, dC, dU); 

  cudaThreadSynchronize();   

 } 

 cudaMemcpy(output, dC, size, cudaMemcpyDeviceToHost); 

 

 // copy current results to a check array 

 cudaMemcpy(dCheck, dC, size, cudaMemcpyDeviceToDevice); 

 // iterate once again, but store results in dCheck instead of dC 

 KERNEL_RELAX_NO_MASK<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dG, V, dCheck, dU); 

 // compare dC and dCheck on GPU 

 thrust::device_ptr<int> dCPtr = thrust::device_pointer_cast(dC); 

 bool noNegativeCycles = thrust::equal(thrust::device, dCPtr, dCPtr + V, 

thrust::device_pointer_cast(dCheck)); 

 

 cudaFree(dU); 

 cudaFree(dCheck); 

 

 return noNegativeCycles; 

} 
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struct findTargetValFunctor : public thrust::unary_function<int, int> 

{ 

 const int* dC; 

 const int* deltas; 

 findTargetValFunctor(int* ptr1, int* ptr2) 

 { 

  dC = ptr1; 

  deltas = ptr2; 

 } 

 __host__ __device__ const int operator()(int u)  

  {  

   return (this->dC[u] == INT_MAX) ? INT_MAX : (this->dC[u] + this-

>deltas[u]);  

  } 

}; 

 

 

// Dijkstra algorithm execution for given “dG’ with “V” vertices on the GPU 

// “start” is a root vertex. Results are saved in “output” 

// Graph is given in row-major order 

// dC, dM, dU, dH are pre-allocated memory pointers to the global GPU memory 

// dMinEdges contains pre-calculated deltas for each vertex, stored on GPU 

void GPU_Dijkstra_Inner(int* dG, bool* dM, int* dC, int* dU, 

      thrust::device_vector<int> dH, int start, int V, 

      int* dMinEdges) 

{ 

 using namespace thrust;  

 int blocksPerGrid = (V+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; 

 int* dH_ptr = raw_pointer_cast(&dH[0]); 

 INIT_Dijkstra<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dH_ptr, dM, dC, start, V); 

 cudaMemcpy(dU, dC, sizeof(int) * V, cudaMemcpyDeviceToDevice); 

 bool isEnd = false;  

 int minIndex = 0;  

 int minValue = 0; 

 int updateMaskBlocks = 0; 

  

 device_vector<int>::iterator dh_Begin = dH.begin(); 

 device_vector<int>::iterator dh_End = dH.end(); 

 

 while(!isEnd) 

 { 

  //relax edges, applying current mask 

  KERNEL_RELAX_CPU_MASK<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dG, V, dM, dC, dU); 

   

  //int currSize = dH.size(); 

  int currSize = dh_End - dh_Begin; 

  isEnd = currSize == 0; 



137 

  if(!isEnd) 

  { 

   minValue = thrust::transform_reduce( 

     dh_Begin, 

     dh_End, 

     findTargetValFunctor(dC, dMinEdges), 

     INT_MAX, 

     minimum<int>()); 

    

   updateMaskBlocks = (currSize + BLOCK_SIZE - 1) / BLOCK_SIZE; 

   //update mask on GPU 

   UPDATE_MASK<<<updateMaskBlocks, BLOCK_SIZE>>>(dC,  

    dH_ptr, // Q vector 

    dM, // Mask 

    minValue, // delta. If a vertex in unsettled set has dC value <= 

minValue, it is included as frontier 

    currSize); // graph size (vertexes)     

   cudaThreadSynchronize();       

 

   //delete frontiers, settled on UPDATE_MASK step    

   //it is possible when additional vertex introduced by Johnson's algorithm 

can't be relaxed anyway, as it has no ingoing edges.  

   //so if mask remains still, that means only that vertex is still unsettled 

   dh_End = thrust::remove(thrust::device, dh_Begin, dh_End, -1); 

   if(dh_End - dh_Begin == currSize){ 

    isEnd = true; 

   } 

  } 

 }  

} 

 

/* 

 *dG - pointer to DEVICE graph storage 

 *V - number of vertexes in the extended graph 

 *output - pointer to CPU storage 

*/ 

void SetMinOutgoingEdgeValues(int* dG, int V, int* output) 

{  

 int real_graph_size = V-1; /* take into account an extended vertex */ 

 for(int i = 0; i < real_graph_size; i++) 

 { 

  //get minimum weight of outgoing edges of each row except the extended vertex 

  thrust::device_ptr<int> ptr = thrust::device_pointer_cast(dG + i*V); 

  output[i] = thrust::reduce(thrust::device, ptr, ptr + real_graph_size, INT_MAX, 

thrust::minimum<int>()); 

 }  

} 
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// Executes Johnson algorithm for the given graph “G” with “V” vertices 

// Graph is given in row-major order, results are stored in “output” 

void GPU_Johnson(int* G, int V, int* output) 

{ 

 int newV = V+1; 

 cudaError_t err; 

 //add 's' vertex and edges for it - (V + V + 1) 

 size_t extendedGraphSize = sizeof(int) * V * V + sizeof(int) * (2*V + 1); 

 size_t extendedResultSize = sizeof(int) * newV;  

 size_t extendedMaskSize = sizeof(bool) * newV; 

 int extendednumblocks = (newV + BLOCK_SIZE - 1)/BLOCK_SIZE; 

 int numblocks = (V+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; 

 int* newGraph = (int*) malloc(extendedGraphSize); 

 int* h = (int*)malloc(extendedResultSize); 

 int *dU, *dC, *dG, *dOutput, *dh; 

 bool* dM; 

  

 //CUDA Init 

 err = cudaMalloc(&dh, extendedResultSize); 

 err = cudaMalloc(&dG, extendedGraphSize);  

 //cost (C) 

 err = cudaMalloc(&dC, extendedResultSize); 

  

 _populateExtendedGraph(G, newGraph, V); 

 

 //update graph in GPU 

 cudaMemcpy(dG, newGraph, extendedGraphSize, cudaMemcpyHostToDevice); 

   

 if(!GPU_BellmanFord_inner(dG, dC, newV, V, h)) 

 { 

  printf("Negative cycle detected!!!\n"); 

  return; 

 } 

 

 //copy BF results to GPU 

 cudaMemcpy(dh, h,extendedResultSize, cudaMemcpyHostToDevice);  

 //update weights   

 TRANSFORM_WEIGHTS<<<extendednumblocks, BLOCK_SIZE>>>(dG, dh, newV); 

  

 //mask 

 err = cudaMalloc(&dM, extendedMaskSize);   

 err = cudaMalloc(&dU, extendedResultSize); 

 err = cudaMalloc(&dOutput, sizeof(int)*V*V);   

 thrust::device_vector<int> dH(V);  

 // HIGHER PARALLEL DEGREE VARIANT: store minimum outgoing edge for each vertex 

 int *minEdges, *dMinEdges; 

 size_t minEdgesVectorSize = sizeof(int)*V; 
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 minEdges = (int*)malloc(minEdgesVectorSize); 

 cudaMalloc(&dMinEdges, minEdgesVectorSize);  

 SetMinOutgoingEdgeValues(dG, newV, minEdges); // populate array on CPU 

 cudaMemcpy(dMinEdges, minEdges, minEdgesVectorSize, cudaMemcpyHostToDevice); // copy it 

to GPU 

 free(minEdges); // free memory on CPU 

 

 //for each vertex (except 's') calculate SSSP via Dijkstra algorithm 

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  GPU_Dijkstra_Inner(dG, dM, dC, dU, dH, i, newV, dMinEdges); 

 

  //restore actual weight from transformed one 

  RESTORE_WEIGHTS<<<numblocks, BLOCK_SIZE>>>(dOutput, dh, dC, i, V);   

 } 

 cudaMemcpy(output, dOutput, sizeof(int)*V*V, cudaMemcpyDeviceToHost); 

 

 free(newGraph); 

 free(h);  

 cudaFree(dG);  

 cudaFree(dM); 

 cudaFree(dC); 

 cudaFree(dU);  

 cudaFree(dOutput); 

 cudaFree(dh); 

 cudaFree(dMinEdges); 

} 

Лістинг коду реалізації з паралелізацією зовнішнього циклу алгоритму Дейкстри з 

використанням найменшого ребра в графі (матриця суміжності). Більшість коду 

збігається з лістингом вище, окрім наступних функцій: 

#define DENSITY 25 

#define BLOCK_SIZE 512 

void GPU_Dijkstra_Inner(int* dG, bool* dM, int* dC, int* dU, 

      thrust::device_vector<int> dH, int start, int V, 

      int minOutEdge) 

{ 

 using namespace thrust;  

 int blocksPerGrid = (V+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; 

 int* dH_ptr = raw_pointer_cast(&dH[0]); 

 INIT_Dijkstra<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dH_ptr, dM, dC, start, V); 

 cudaMemcpy(dU, dC, sizeof(int) * V, cudaMemcpyDeviceToDevice); 

 bool isEnd = false;  

 int minIndex = 0;  
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 int minValue = 0; 

 int updateMaskBlocks = 0;     

 

 device_ptr<int> dev_dC = device_pointer_cast(dC); 

 permutation_iterator<device_ptr<int>, device_vector<int>::iterator> dev_dC_dH_iter = 

make_permutation_iterator(dev_dC, dH.begin()); 

 device_vector<int>::iterator dh_End = dH.end(); 

 

 while(!isEnd) 

 { 

  //relax edges, applying current mask 

  KERNEL_RELAX_CPU_MASK<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dG, V, dM, dC, dU); 

   

  //int currSize = dH.size(); 

  int currSize = dh_End - dH.begin(); 

  isEnd = currSize == 0; 

  if(!isEnd) 

  {    

   minValue = thrust::reduce(thrust::device,  

    dev_dC_dH_iter, 

    make_permutation_iterator(dev_dC, dh_End),  

    INT_MAX,  

    minimum<int>()); 

 

   minValue += minOutEdge; 

   updateMaskBlocks = (currSize + BLOCK_SIZE - 1) / BLOCK_SIZE; 

   //update mask on GPU 

   UPDATE_MASK<<<updateMaskBlocks, BLOCK_SIZE>>>(dC, dH_ptr, dM, minValue, 

currSize);       

   cudaThreadSynchronize();       

 

   //it is possible when additional vertex introduced by Johnson's algorithm 

can't be relaxed anyway, as it has no ingoing edges.  

   //so if mask remains still, that means only that vertex is still unsettled 

   dh_End = thrust::remove(thrust::device, dH.begin(), dh_End, -1); 

   if(dh_End - dH.begin() == currSize){ 

    isEnd = true; 

   } 

  } 

 }  

} 

 

int GetAvgMinOutgoingWeight(int* dG, int V) 

{   

 /* Code below finds the smallest edge value in a graph (i.e., in matrix representation - 

the smallest element in dG  */ 

 //TODO: check if I can do this via transform iterator 

 int real_graph_size = V-1; /* take into account an extended vertex */ 
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 thrust::device_vector<int> row(real_graph_size);  

 for(int i = 0; i < real_graph_size; i++) 

 { 

  //copy row   

  //get minimum weight of outgoing edges 

  thrust::device_ptr<int> ptr = thrust::device_pointer_cast(dG + i*V); 

  row[i] = thrust::reduce(thrust::device, ptr, ptr + real_graph_size, INT_MAX, 

thrust::minimum<int>()); 

 }  

 int val = thrust::reduce(thrust::device, row.begin(), row.end(), INT_MAX, 

thrust::minimum<int>()); 

 return val; 

} 

 

void GPU_Johnson(int* G, int V, int* output) 

{ 

 int newV = V+1; 

 cudaError_t err; 

 //add 's' vertex and edges for it - (V + V + 1) 

 size_t extendedGraphSize = sizeof(int) * V * V + sizeof(int) * (2*V + 1); 

 size_t extendedResultSize = sizeof(int) * newV;  

 size_t extendedMaskSize = sizeof(bool) * newV; 

 int extendednumblocks = (newV + BLOCK_SIZE - 1)/BLOCK_SIZE; 

 int numblocks = (V+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; 

 int* newGraph = (int*) malloc(extendedGraphSize); 

 int* h = (int*)malloc(extendedResultSize); 

 int *dU, *dC, *dG, *dOutput, *dh; 

 bool* dM; 

  

 cudaEventRecord(populateGraphStart); 

 //CUDA Init 

 err = cudaMalloc(&dh, extendedResultSize); 

 err = cudaMalloc(&dG, extendedGraphSize);  

 //cost (C) 

 err = cudaMalloc(&dC, extendedResultSize); 

  

 _populateExtendedGraph(G, newGraph, V); 

  

 //update graph in GPU 

 cudaMemcpy(dG, newGraph, extendedGraphSize, cudaMemcpyHostToDevice); 

   

 if(!GPU_BellmanFord_inner(dG, dC, newV, V, h)) 

 { 

  printf("Negative cycle detected!!!\n"); 

  return; 

 } 
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 //copy BF results to GPU 

 cudaMemcpy(dh, h,extendedResultSize, cudaMemcpyHostToDevice); 

 

 //update weights   

 TRANSFORM_WEIGHTS<<<extendednumblocks, BLOCK_SIZE>>>(dG, dh, newV);  

  

 #pragma region CUDA Init  

 //mask 

 err = cudaMalloc(&dM, extendedMaskSize);   

 err = cudaMalloc(&dU, extendedResultSize); 

 err = cudaMalloc(&dOutput, sizeof(int)*V*V);  

 #pragma endregion  

  

 thrust::device_vector<int> dH(V);  

 // ECONOMIC VARIANT: find the minimum outgoing edge in all graph 

 int minOutEdge = GetAvgMinOutgoingWeight(dG, newV); 

 

 //for each vertex (except 's') calculate SSSP via Dijkstra algorithm 

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  GPU_Dijkstra_Inner(dG, dM, dC, dU, dH, i, newV, minOutEdge); 

 

  //restore actual weight from transformed one 

  RESTORE_WEIGHTS<<<numblocks, BLOCK_SIZE>>>(dOutput, dh, dC, i, V);   

 } 

 cudaMemcpy(output, dOutput, sizeof(int)*V*V, cudaMemcpyDeviceToHost); 

 

 free(newGraph); 

 free(h);  

 cudaFree(dG);  

 cudaFree(dM); 

 cudaFree(dC); 

 cudaFree(dU);  

 cudaFree(dOutput); 

 cudaFree(dh); 

}  

Лістинг коду реалізації з паралелізацією зовнішнього циклу алгоритму Дейкстри з 

врахуванням вихідних ребер кожної невстановленої вершини (CSR) 

// converts given graph (“G”) with “V” vertices in row-major order to CSR format, populating 

“R”, “C”, “E” arrays.  

// “rSize” is size of created “R” array, “cSize” – size of created “C” and “E” arrays 

void _adjMatrixToCSR(int* G, int V, int** R, int** C, int** E, int* rSize, int* cSize) 

{ 

 using namespace std; 
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 vector<int> Rvector; 

 vector<int> Cvector; 

 vector<int> Evector; 

  

 int offset; 

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  offset = i*V; 

  for(int j = 0; j < V; j++) 

  { 

   if(G[offset+j] == INT_MAX) 

    continue; 

 

   int edgeValue = G[offset+j]; 

   if(Rvector.size() == i) 

    Rvector.push_back(Cvector.size()); 

   Cvector.push_back(j); 

   Evector.push_back(edgeValue); 

  } 

 } 

 //add stub 

 Rvector.push_back(Cvector.size()); 

 //convert vector to arrays 

 *R = (int*)malloc(sizeof(int) * Rvector.size()); 

 *C = (int*)malloc(sizeof(int) * Cvector.size()); 

 *E = (int*)malloc(sizeof(int) * Evector.size()); 

 for(int i = 0; i < Rvector.size(); i++) 

  (*R)[i] = Rvector[i]; 

 for(int i = 0; i< Cvector.size(); i++) 

 { 

  (*C)[i] = Cvector[i]; 

  (*E)[i] = Evector[i]; 

 } 

 

 *rSize = Rvector.size(); 

 *cSize = Cvector.size(); 

} 

 

// vertex-based relax kernel 

__device__ void INNER_RELAX(int* dR, // CSR --> R 

       int* dE, // CSR --> C (values) 

       int V, // V 

       int* dOut, // output array 

       int* dOutTmp, // tmp output array 

       int tid) // vertex id currently processed 

{ 

 int offsetStart = dR[tid]; 
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 int offsetEnd = dR[tid + 1] - 1; 

 // for each edge which starts from 'tid' vertex relax it 

 for(int i = offsetStart; i <= offsetEnd; i++) 

  atomicMin(&(dOutTmp[tid]), dOut[tid] + dE[i]); 

} 

 

// vertex-based bellman ford kernel 

__global__ void KERNEL_RELAX_NO_MASK(int* dR, 

         int* dC, 

         int* dE, 

         int V, 

         int* dOut, 

         int* dOutTmp) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid > V) 

  return; 

 

 INNER_RELAX(dR, dE, V, dOut, dOutTmp, tid); 

 __syncthreads(); 

 

 //after calculations performed, update cost array 

 if(dOut[tid] > dOutTmp[tid]) 

  dOut[tid] = dOutTmp[tid]; 

 dOutTmp[tid] = dOut[tid]; 

} 

 

// Executes Bellman-Ford algorithm on CPU for given “start” vertex 

// Graph is given in CSR format (see “R”, “C”, “E” arrays) 

// results are stored in “output” 

bool BellmanFordCsr(int* R, int* C, int* E, int start, int V, int* output) 

{ 

 for(int i = 0; i< V;i ++) 

  output[i] = INT_MAX; 

 output[start] = 0; 

 

 //relax all edges 'V-1' times 

 for(int k = 0; k < V-1; k++) 

 { 

  for(int i = 0; i < V; i++) 

  { 

   for(int j = R[i]; j < R[i+1]; j++) 

   { 

    int edgeTo = C[j]; 

    int rVal = output[i] + E[j]; 

    if(output[edgeTo] > rVal) 

     output[edgeTo] = rVal; 
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   } 

  } 

 } 

 

 //try to relax yet once more to check if graph contains negative weight cycles 

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  for(int j = 0; j < V; j++) 

  { 

   int rVal = output[i] + E[j]; 

   if(output[C[j]] > rVal) //NWC detected! 

    return false; 

  } 

 } 

 

 return true; 

} 

 

// Executes Bellman-Ford algorithm on GPU for given “start” vertex 

// Graph is given in CSR format (see “R”, “C”, “E” arrays), in pre-allocated GPU pointers 

// results are stored in “output” 

bool BellmanFordGpuCsrInner(int* dR, int* dC, int* dE, int V, int start, int* output) 

{ 

 for(int i =0; i < V; i++) 

  output[i] = INT_MAX; 

 output[start] = 0; 

 

 size_t sizeOut = sizeof(int) * V; 

 int* dOut, *dOutTmp, *dOutCheck; 

 cudaMalloc(&dOut, sizeOut); 

 cudaMalloc(&dOutTmp, sizeOut); 

 cudaMalloc(&dOutCheck, sizeOut); 

 cudaMemcpy(dOut, output, sizeOut, cudaMemcpyHostToDevice); 

 cudaMemcpy(dOutTmp, dOut, sizeOut, cudaMemcpyDeviceToDevice); 

 

 int blocksPerGrid = (V+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; 

 for(int i = 0; i < V - 1; i++) 

 { 

  // relax without mask 

  KERNEL_RELAX_NO_MASK<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dR, dC, dE, V, dOut, 

dOutTmp); 

  cudaThreadSynchronize(); 

 } 

 cudaMemcpy(dOutCheck, dOut, sizeOut, cudaMemcpyDeviceToDevice); 

 // relax one more time 

 KERNEL_RELAX_NO_MASK<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dR, dC, dE, V, dOut, dOutTmp); 

 device_ptr<int> dOutPtr = device_pointer_cast(dOut); 
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 bool nwcPresent = equal(device, dOutPtr, dOutPtr + V, device_pointer_cast(dOutCheck)); 

 // if no NWC - copy output data 

 if(!nwcPresent) 

  cudaMemcpy(output, dOut, sizeOut, cudaMemcpyDeviceToHost); 

 

 cudaFree(dOut); 

 cudaFree(dOutCheck); 

 cudaFree(dOutTmp); 

 

 return nwcPresent; 

} 

 

__global__ void DIJKSTRA_KERNEL(int* R,  

        int* C,  

        int* E, 

        int u,  

        int* Cost) 

{ 

 __shared__ int edgeOffsetEnd; 

 __shared__ int edgeOffsetStart; 

 if(threadIdx.x == 0){ 

  edgeOffsetStart = R[u]; 

  edgeOffsetEnd = R[u+1] - 1; 

 } 

 __syncthreads(); 

 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 int edgeId = edgeOffsetStart + tid; 

 if(edgeId > edgeOffsetEnd) 

  return; 

  

 int edgeTo = C[edgeId]; 

 atomicMin(&(Cost[edgeTo]), Cost[u] + E[edgeId]);  

} 

 

//performs initialization of all structures before Dijkstra starts 

__global__ void INIT_Dijkstra(int* dH,  

         int* C,  

         int s,  

         int V) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 

  

 if(tid == s) 

 { 

  C[tid] = 0; 
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  return; 

 } 

 C[tid] = INT_MAX;  

 dH[tid < s ? tid : tid-1] = tid; 

} 

 

struct findTargetValFunctor : public thrust::unary_function<int, int> 

{ 

 const int* dC; 

 const int* deltas; 

 findTargetValFunctor(int* ptr1, int* ptr2) 

 { 

  dC = ptr1; 

  deltas = ptr2; 

 } 

 __host__ __device__ const int operator()(int u)  

  {  

   return (this->dC[u] == INT_MAX) ? INT_MAX : (this->dC[u] + this-

>deltas[u]);  

  } 

}; 

 

__global__ void KERNEL_RELAX_CPU_MASK(int* dR,int*  dC,int*  dE,  

          int V,  

          bool* dM,  

          int* dOut,  

          int* dOutTmp) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 

 

 if(dM[tid]) 

 { 

  dM[tid] = false; 

  INNER_RELAX(dR, dE, V, dOut, dOutTmp, tid); 

 } 

 __syncthreads(); 

 //after calculations performed, update cost array 

 if(dOut[tid] > dOutTmp[tid]) 

  dOut[tid] = dOutTmp[tid]; 

 dOutTmp[tid] = dOut[tid]; 

} 

 

__global__ void UPDATE_MASK(int* dOut, int* dH, bool* dM, int threshold, int currSize) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= currSize) return; 



148 

 

 int vertexIndex = dH[tid];  

 if(dOut[vertexIndex] < threshold) 

 { 

  dM[vertexIndex] = true; 

  dH[tid] = -1; 

 } 

} 

 

// Executes Dijkstra algorithm on a GPU using pre-allocated memory pointers on the GPU 

// dR, dC, dE represent a graph in the CSR format 

// “start” is a root vertex, results are stored in dOut 

void VertexDijkstraCSRInner(int* dR, int* dC, int* dE,  

       bool* dM, int* dOut, int* dOutTmp, 

       device_vector<int> dH, 

       int start, int V, int* dMinEdges) 

{ 

 int blocksPerGrid = (V+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; 

 int* dH_ptr = raw_pointer_cast(&dH[0]); 

 // INIT_DIJKSTRA 

 INIT_Dijkstra<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dH_ptr, dOut, start, V); 

 

 device_vector<int>::iterator dh_Begin = dH.begin(); 

 device_vector<int>::iterator dh_End = dH.end(); 

 

 bool isEnd = false; 

 int minIndex = 0, minValue = 0, updateMaskBlocks = 0, currSize; 

 while(!isEnd) 

 { 

  // relax with mask 

  KERNEL_RELAX_CPU_MASK<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dR, dC, dE,  

 V, 

 dM,  

 dOut,  

 dOutTmp); 

 

  currSize = dh_End - dh_Begin; 

  // find threshold 

  minValue = transform_reduce( 

     dh_Begin, 

     dh_End, 

     findTargetValFunctor(dOut, dMinEdges), 

     INT_MAX, 

     minimum<int>()); 

 

  // update mask (set new frontier vertices) 

  updateMaskBlocks = (currSize + BLOCK_SIZE - 1) / BLOCK_SIZE; 
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  UPDATE_MASK<<<updateMaskBlocks, BLOCK_SIZE>>>(dOut,  

    dH_ptr, // Q vector 

    dM, // Mask 

    minValue, // delta. If a vertex in unsettled set has dOut value <= 

minValue, it is included as frontier 

    currSize); // size of queue 

     

  cudaThreadSynchronize(); 

 

  // remove settled vertices from dH 

  dh_End = thrust::remove(thrust::device, dh_Begin, dh_End, -1); 

  if(dh_End - dh_Begin == 0  || dh_End - dh_Begin == currSize) 

   isEnd = true; 

 } 

} 

 

// Execytes Dijkstra algorithm on a CPU for given “start” vertex 

// Graph is stored in CSR format (R, C, E) 

// Results are stored in “output” 

void DijktraCSR(int* R, int* C, int* E, int start, int V, int* output) 

{ 

 std::vector<int> Q(0);  

  

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  output[i] = INT_MAX; 

  if(i != start) 

   Q.push_back(i); 

 } 

  

 output[start] = 0; 

 bool isEnd = false; 

 int u = start; 

 int adjStart, adjEnd; 

 

 while(!isEnd) 

 { 

  adjStart = R[u]; 

  adjEnd = R[u+1]; 

   

  //for each adjacent edge of 'u' 

  for(int i = adjStart; i < adjEnd; i++) 

  { 

   int rVal = output[u] + E[i]; 

   if(output[C[i]] > rVal) 

    output[C[i]] = rVal; 

  } 
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  isEnd = Q.size() == 0; 

 

  //if Q is not empty - select 'u' for next iteration 

  if(!isEnd) 

  { 

   int minVal = output[Q.at(0)], minIndex = 0; 

   for(int i = 1; i < Q.size(); i++) 

   { 

     

    if(output[Q.at(i)] < minVal) 

    { 

     minVal = output[Q.at(i)]; 

     minIndex = i; 

    } 

   } 

   u = Q.at(minIndex); 

   Q.erase(Q.begin() + minIndex); 

  } 

 } 

} 

 

void _populateExtendedGraph(int* R, int* C, int* E, int oldV, int cSize) 

{ 

 int newV = oldV + 1; 

 int newCSize = cSize + oldV; 

 // update R 

 R[newV] = newCSize;  

 // update C and E 

 for(int i = 0; i < oldV; i++) 

 { 

  C[cSize + i] = i; // new edge should start from new vertex and point to each (і) 

  E[cSize + i] = 0; // new edge value is '0' 

 } 

} 

 

// Executes Johnson algorithm for a given CSR graph on CPU 

// results are stored in “output” 

void Johnson(int* R, int* C, int* E, int* output, int V, int cSize) 

{ 

 int newV = V+1;  

 // add a vertex to the end of R, add edges to the end of C/E 

 // so new size of R is (R+1), of C/E - (C+V) 

 size_t extendedRSize = sizeof(int)*(V+2);// +1 for new vertex; +1 for end flag 

 size_t extendedCESize = sizeof(int) * (cSize + V); // new C/E size 

 size_t extendedResultSize = sizeof(int) * newV; 
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 int* h = (int*)malloc(extendedResultSize); 

 int* newR = (int*) malloc(extendedRSize); 

 int* newC = (int*) malloc(extendedCESize); 

 int* newE = (int*) malloc(extendedCESize); 

 

 _populateExtendedGraph(newR, newC, newE, V, cSize); 

 if(!BellmanFordCsr(newR, newC, newE, V, newV, h)) 

 { 

  printf("Negative cycle detected!!!\n"); 

  return; 

 } 

 // transform weight function 

 for(int i = 0; i < newV; i++) 

 { 

  int start = newR[i]; 

  int end = newR[i+1]-1; 

  for(int j = start; j <= end; j++) 

   newE[j] += h[i] - h[newC[j]]; 

 } 

 

 int* deltaI = (int*)malloc(extendedResultSize); 

 //for each vertex (except 's') calculate SSSP via Dijkstra algorithm 

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  DijktraCSR(newR, newC, newE, i, newV, deltaI); 

 

  //restore actual weight from transformed one 

  for(int j = 0; j < V; j++) 

   output[i*V + j] = deltaI[j] + h[j] - h[i]; 

 } 

 

 free(newR); 

 free(newC); 

 free(newE); 

 free(h); 

} 

__global__ void TRANSFORM_WEIGHTS(int* dR,int* dC,int* dE,int* dh,int V) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 

 

 int start = dR[tid]; 

 int end = dR[tid+1]-1; 

 for(int j = start; j<= end; j++) 

  dE[j] += dh[tid] - dh[dC[j]]; 

} 
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__global__ void RESTORE_WEIGHTS(int* dOutJohnson, int *dh, int* dOut, int i, int V) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 

 

 int offset = i*V;  

 dOutJohnson[offset+tid] = dOut[tid] + dh[tid] - dh[i]; 

} 

 

void SetMinOutgoingEdgeValues(int* R, int* dR,int*  dE, int V, int** dMinEdges) 

{ 

 cudaMalloc(dMinEdges, sizeof(int)*V); 

 int* output = (int*) malloc(sizeof(int)*V); 

 int real_graph_size = V-1; /* take into account an extended vertex */ 

 int min = 0, max = 0; 

 for(int i = 0; i < real_graph_size; i++) 

 { 

  // find minimum between E[R[i]] and E[R[i+1]-1] inclusive 

  min = R[i]; 

  max = R[i+1]-1; 

  output[i] = reduce(thrust::device, dE + min, dE + max, INT_MAX, 

thrust::minimum<int>()); 

  // [ENHANCEMENT] create a functor with parameters (dR, dE), which will find a 

binary minimum 

 } 

 

 cudaMemcpy(dMinEdges, output, sizeof(int)*V, cudaMemcpyHostToDevice); 

 free(output); 

} 

 

// Executes Johnson algorithm for a given CSR graph on GPU 

// results are stored in “output” 

void JohnsonGPU(int* R, int* C, int* E, int* output, int V, int cSize) 

{ 

 int newV = V+1; 

 

 size_t extendedRSize = sizeof(int)*(V+2);// +1 for new vertex; +1 for end flag 

 size_t extendedCESize = sizeof(int) * (cSize + V); // new C/E size 

 size_t extendedResultSize = sizeof(int) * newV; 

 int extendednumblocks = (newV + BLOCK_SIZE - 1)/BLOCK_SIZE; 

 int numblocks = (V+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; 

 

 // prepare CUDA (malloc, copy etc.) 

 int* dR, *dC, *dE, *dOut, *dh; 

 cudaMalloc(&dR, extendedRSize); 

 cudaMalloc(&dC, extendedCESize); 

 cudaMalloc(&dE, extendedCESize); 
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 cudaMalloc(&dOut, extendedResultSize); 

 cudaMalloc(&dh, extendedResultSize); 

 

 // populate extended graph 

 int* h = (int*)malloc(extendedResultSize); 

 int* newR = (int*) malloc(extendedRSize); 

 int* newC = (int*) malloc(extendedCESize); 

 int* newE = (int*) malloc(extendedCESize); 

 _populateExtendedGraph(newR, newC, newE, V, cSize); 

 

 // copy extended graph to GPU 

 cudaMemcpy(dR, newR, extendedRSize, cudaMemcpyHostToDevice); 

 cudaMemcpy(dC, newC, extendedCESize, cudaMemcpyHostToDevice); 

 cudaMemcpy(dE, newE, extendedCESize, cudaMemcpyHostToDevice); 

   

 // check bellman ford 

 if(!BellmanFordGpuCsrInner(dR, dC, dE, newV, V, h)) 

 { 

  printf("Negative cycle detected!!!\n"); 

  return; 

 } 

 

 // update weights 

 // [ENHANCEMENT] why should we copy 'h' to GPU here? Maybe it is better to return a ptr 

to GPU memory directly from BellmanFord? I never use 'h' below 

 // copy BF results to GPU 

 cudaMemcpy(dh, h,extendedResultSize, cudaMemcpyHostToDevice); 

 TRANSFORM_WEIGHTS<<<extendednumblocks, BLOCK_SIZE>>>(dR, dC, dE, dh, newV); 

 

 // prepare ptrs for Dijkstra iterations 

 thrust::device_vector<int> dH(V);  

 bool *dM; 

 int* dOutJohnson, *dOutTmp; 

 cudaMalloc(&dOutJohnson, sizeof(int)*V*V); // dOutJohnson is output array for the whole 

algorithm 

 cudaMalloc(&dOutTmp, extendedResultSize); 

 int* dMinEdges; // array for storing outgoing edge deltas on GPU 

 SetMinOutgoingEdgeValues(newR, dR, dE, newV, &dMinEdges); 

 

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  // dijktra for 'i' 

  VertexDijkstraCSRInner(dR, dC, dE, dM, dOut, dOutTmp, dH, i, newV, dMinEdges); 

 

  // transform weights back 

  RESTORE_WEIGHTS<<<numblocks, BLOCK_SIZE>>>(dOutJohnson, dh, dOut, i, V); 

 } 
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 cudaMemcpy(output, dOutJohnson, sizeof(int)*V*V, cudaMemcpyDeviceToHost); 

 

 cudaFree(dR); 

 cudaFree(dC); 

 cudaFree(dE); 

 cudaFree(dh); 

 cudaFree(dOut); 

 cudaFree(dOutTmp); 

 cudaFree(dOutJohnson); 

 cudaFree(dMinEdges); 

} 

 Лістинг коду реалізації з паралелізацією внутрішнього циклу алгоритму Дейкстри 

(СОО) 

// converts given graph (“G”) with “V” vertices in row-major order to CSR format, populating 

“R”, “C”, “E” arrays.  

// “rSize” is size of created “R” array, “cSize” – size of created “C” and “E” arrays 

void _adjMatrixToCSR(int* G, int V, int** R, int** C, int** E, int* rSize, int* cSize) 

{ 

 using namespace std; 

 vector<int> Rvector; 

 vector<int> Cvector; 

 vector<int> Evector; 

  

 int offset; 

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  offset = i*V; 

  for(int j = 0; j < V; j++) 

  { 

   if(G[offset+j] == INT_MAX) 

    continue; 

 

   int edgeValue = G[offset+j]; 

   if(Rvector.size() == i) 

    Rvector.push_back(Cvector.size()); 

   Cvector.push_back(j); 

   Evector.push_back(edgeValue); 

  } 

 } 

 //add stub 

 Rvector.push_back(Cvector.size()); 

 //convert vector to arrays 

 *R = (int*)malloc(sizeof(int) * Rvector.size()); 
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 *C = (int*)malloc(sizeof(int) * Cvector.size()); 

 *E = (int*)malloc(sizeof(int) * Evector.size()); 

 for(int i = 0; i < Rvector.size(); i++) 

  (*R)[i] = Rvector[i]; 

 for(int i = 0; i< Cvector.size(); i++) 

 { 

  (*C)[i] = Cvector[i]; 

  (*E)[i] = Evector[i]; 

 } 

 

 *rSize = Rvector.size(); 

 *cSize = Cvector.size(); 

} 

 

// vertex-based relax kernel 

__device__ void INNER_RELAX(int* dR, // CSR --> R 

       int* dE, // CSR --> C (values) 

       int V, // V 

       int* dOut, // output array 

       int* dOutTmp, // tmp output array 

       int tid) // vertex id currently processed 

{ 

 int offsetStart = dR[tid]; 

 int offsetEnd = dR[tid + 1] - 1; 

 // for each edge which starts from 'tid' vertex relax it 

 for(int i = offsetStart; i <= offsetEnd; i++) 

  atomicMin(&(dOutTmp[tid]), dOut[tid] + dE[i]); 

} 

 

// vertex-based bellman ford kernel 

__global__ void KERNEL_RELAX_NO_MASK(int* dR, 

         int* dC, 

         int* dE, 

         int V, 

         int* dOut, 

         int* dOutTmp) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid > V) 

  return; 

 

 INNER_RELAX(dR, dE, V, dOut, dOutTmp, tid); 

 __syncthreads(); 

 

 //after calculations performed, update cost array 

 if(dOut[tid] > dOutTmp[tid]) 

  dOut[tid] = dOutTmp[tid]; 
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 dOutTmp[tid] = dOut[tid]; 

} 

 

// Executes Bellman-Ford algorithm on CPU for given “start” vertex 

// Graph is given in CSR format (see “R”, “C”, “E” arrays) 

// results are stored in “output” 

bool BellmanFordCsr(int* R, int* C, int* E, int start, int V, int* output) 

{ 

 for(int i = 0; i< V;i ++) 

  output[i] = INT_MAX; 

 output[start] = 0; 

 

 //relax all edges 'V-1' times 

 for(int k = 0; k < V-1; k++) 

 { 

  for(int i = 0; i < V; i++) 

  { 

   for(int j = R[i]; j < R[i+1]; j++) 

   { 

    int edgeTo = C[j]; 

    int rVal = output[i] + E[j]; 

    if(output[edgeTo] > rVal) 

     output[edgeTo] = rVal; 

   } 

  } 

 } 

 

 //try to relax yet once more to check if graph contains negative weight cycles 

 for(int i = 0; i < V; i++) 

 { 

  for(int j = 0; j < V; j++) 

  { 

   int rVal = output[i] + E[j]; 

   if(output[C[j]] > rVal) //NWC detected! 

    return false; 

  } 

 } 

 

 return true; 

} 

 

// Executes Bellman-Ford algorithm on GPU for given “start” vertex 

// Graph is given in CSR format (see “R”, “C”, “E” arrays), in pre-allocated GPU pointers 

// results are stored in “output” 

bool BellmanFordGpuCsrInner(int* dR, int* dC, int* dE, int V, int start, int* output) 

{ 

 for(int i =0; i < V; i++) 
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  output[i] = INT_MAX; 

 output[start] = 0; 

 

 size_t sizeOut = sizeof(int) * V; 

 int* dOut, *dOutTmp, *dOutCheck; 

 cudaMalloc(&dOut, sizeOut); 

 cudaMalloc(&dOutTmp, sizeOut); 

 cudaMalloc(&dOutCheck, sizeOut); 

 cudaMemcpy(dOut, output, sizeOut, cudaMemcpyHostToDevice); 

 cudaMemcpy(dOutTmp, dOut, sizeOut, cudaMemcpyDeviceToDevice); 

 

 int blocksPerGrid = (V+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; 

 for(int i = 0; i < V - 1; i++) 

 { 

  // relax without mask 

  KERNEL_RELAX_NO_MASK<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dR, dC, dE, V, dOut, 

dOutTmp); 

  cudaThreadSynchronize(); 

 } 

 cudaMemcpy(dOutCheck, dOut, sizeOut, cudaMemcpyDeviceToDevice); 

 // relax one more time 

 KERNEL_RELAX_NO_MASK<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dR, dC, dE, V, dOut, dOutTmp); 

 device_ptr<int> dOutPtr = device_pointer_cast(dOut); 

 bool nwcPresent = equal(device, dOutPtr, dOutPtr + V, device_pointer_cast(dOutCheck)); 

 // if no NWC - copy output data 

 if(!nwcPresent) 

  cudaMemcpy(output, dOut, sizeOut, cudaMemcpyDeviceToHost); 

 

 cudaFree(dOut); 

 cudaFree(dOutCheck); 

 cudaFree(dOutTmp); 

 

 return nwcPresent; 

} 

 

__global__ void DIJKSTRA_KERNEL(int* R,  

        int* C,  

        int* E, 

        int u,  

        int* Cost) 

{ 

 __shared__ int edgeOffsetEnd; 

 __shared__ int edgeOffsetStart; 

 if(threadIdx.x == 0){ 

  edgeOffsetStart = R[u]; 

  edgeOffsetEnd = R[u+1] - 1; 

 } 
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 __syncthreads(); 

 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 int edgeId = edgeOffsetStart + tid; 

 if(edgeId > edgeOffsetEnd) 

  return; 

  

 int edgeTo = C[edgeId]; 

 atomicMin(&(Cost[edgeTo]), Cost[u] + E[edgeId]);  

} 

 

//performs initialization of all structures before Dijkstra starts 

__global__ void INIT_Dijkstra(int* dH,  

         int* C,  

         int s,  

         int V) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 

  

 if(tid == s) 

 { 

  C[tid] = 0; 

  return; 

 } 

 C[tid] = INT_MAX;  

 dH[tid < s ? tid : tid-1] = tid; 

} 

 

struct findTargetValFunctor : public thrust::unary_function<int, int> 

{ 

 const int* dC; 

 const int* deltas; 

 findTargetValFunctor(int* ptr1, int* ptr2) 

 { 

  dC = ptr1; 

  deltas = ptr2; 

 } 

 __host__ __device__ const int operator()(int u)  

  {  

   return (this->dC[u] == INT_MAX) ? INT_MAX : (this->dC[u] + this-

>deltas[u]);  

  } 

}; 

 

__global__ void KERNEL_RELAX_CPU_MASK(int* dR,int*  dC,int*  dE,  

          int V,  
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          bool* dM,  

          int* dOut,  

          int* dOutTmp) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= V) return; 

 

 if(dM[tid]) 

 { 

  dM[tid] = false; 

  INNER_RELAX(dR, dE, V, dOut, dOutTmp, tid); 

 } 

 __syncthreads(); 

 //after calculations performed, update cost array 

 if(dOut[tid] > dOutTmp[tid]) 

  dOut[tid] = dOutTmp[tid]; 

 dOutTmp[tid] = dOut[tid]; 

} 

 

__global__ void UPDATE_MASK(int* dOut, int* dH, bool* dM, int threshold, int currSize) 

{ 

 int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

 if(tid >= currSize) return; 

 

 int vertexIndex = dH[tid];  

 if(dOut[vertexIndex] < threshold) 

 { 

  dM[vertexIndex] = true; 

  dH[tid] = -1; 

 } 

} 

 

// Executes Dijkstra algorithm on a GPU using pre-allocated memory pointers on the GPU 

// dR, dC, dE represent a graph in the CSR format 

// “start” is a root vertex, results are stored in dOut 

void VertexDijkstraCSRInner(int* dR, int* dC, int* dE,  

       bool* dM, int* dOut, int* dOutTmp, 

       device_vector<int> dH, 

       int start, int V, int* dMinEdges) 

{ 

 int blocksPerGrid = (V+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; 

 int* dH_ptr = raw_pointer_cast(&dH[0]); 

 // INIT_DIJKSTRA 

 INIT_Dijkstra<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dH_ptr, dOut, start, V); 

 

 device_vector<int>::iterator dh_Begin = dH.begin(); 

 device_vector<int>::iterator dh_End = dH.end(); 
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 bool isEnd = false; 

 int minIndex = 0, minValue = 0, updateMaskBlocks = 0, currSize; 

 while(!isEnd) 

 { 

  // relax with mask 

  KERNEL_RELAX_CPU_MASK<<<blocksPerGrid, BLOCK_SIZE>>>(dR, dC, dE,  

 V, 

 dM,  

 dOut,  

 dOutTmp); 

 

  currSize = dh_End - dh_Begin; 

  // find threshold 

  minValue = transform_reduce( 

     dh_Begin, 

     dh_End, 

     findTargetValFunctor(dOut, dMinEdges), 

     INT_MAX, 

     minimum<int>()); 

 

  // update mask (set new frontier vertices) 

  updateMaskBlocks = (currSize + BLOCK_SIZE - 1) / BLOCK_SIZE; 

  UPDATE_MASK<<<updateMaskBlocks, BLOCK_SIZE>>>(dOut,  

    dH_ptr, // Q vector 

    dM, // Mask 

    minValue, // delta. If a vertex in unsettled set has dOut value <= 

minValue, it is included as frontier 

    currSize); // size of queue 

     

  cudaThreadSynchronize(); 

 

  // remove settled vertices from dH 

  dh_End = thrust::remove(thrust::device, dh_Begin, dh_End, -1); 

  if(dh_End - dh_Begin == 0  || dh_End - dh_Begin == currSize) 

   isEnd = true; 

 } 

} 

 

// Execytes Dijkstra algorithm on a CPU for given “start” vertex 

// Graph is stored in CSR format (R, C, E) 

// Results are stored in “output” 

void DijktraCSR(int* R, int* C, int* E, int start, int V, int* output) 

{ 

 std::vector<int> Q(0);  

  

 for(int i = 0; i < V; i++) 
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 { 

  output[i] = INT_MAX; 

  if(i != start) 

   Q.push_back(i); 

 } 

  

 output[start] = 0; 

 bool isEnd = false; 

 int u = start; 

 int adjStart, adjEnd; 

 

 while(!isEnd) 

 { 

  adjStart = R[u]; 

  adjEnd = R[u+1]; 

   

  //for each adjacent edge of 'u' 

  for(int i = adjStart; i < adjEnd; i++) 

  { 

   int rVal = output[u] + E[i]; 

   if(output[C[i]] > rVal) 

    output[C[i]] = rVal; 

  } 

 

  isEnd = Q.size() == 0; 

 

  //if Q is not empty - select 'u' for next iteration 

  if(!isEnd) 

  { 

   int minVal = output[Q.at(0)], minIndex = 0; 

   for(int i = 1; i < Q.size(); i++) 

   { 

     

    if(output[Q.at(i)] < minVal) 

    { 

     minVal = output[Q.at(i)]; 

     minIndex = i; 

    } 

   } 

   u = Q.at(minIndex); 

   Q.erase(Q.begin() + minIndex); 

  } 

 } 

}   
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Додаток Б. Лістинг програмного коду реалізації алгоритму кластеризації 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

#include <thrust/equal.h> 

#include <thrust/execution_policy.h> 

 

#define N 64 

#define TPB 32 

#define K 3 

#define MAX_ITER 1000 

#define EPS 5 

 

__global__ void centroidUpdate(float *d_D_arr, int *d_clust_assn, float *d_C_arr, int 

*d_clust_sizes) 

{ 

 const int idx = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x; 

 

 if (idx >= N) return; 

 

 // отримання ідентифікатору потока в блоці 

 const int s_idx = threadIdx.x; 

 

 // використання спільної пам'яті для ефективної паралелізації на рівні блоку 

 // кожен блок проводить згортку своїх даних, потім один потік проводить згортку 

результатів кожного блоку 

 __shared__ float s_datapoints[TPB]; 

 s_datapoints[s_idx]= d_D_arr[idx]; 

 

 __shared__ int s_clust_assn[TPB]; 

 s_clust_assn[s_idx] = d_clust_assn[idx]; 

 

 __syncthreads(); 

 

 // згортка в рамках кожного блоку 

 if(s_idx==0) 

 { 

  float b_clust_datapoint_sums[K]={0}; 

  int b_clust_sizes[K]={0}; 

 

  for(int j=0; j< blockDim.x; ++j) 

  { 

   int clust_id = s_clust_assn[j]; 

   b_clust_datapoint_sums[clust_id]+=s_datapoints[j]; 

   b_clust_sizes[clust_id]+=1; 

  } 
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  for(int z=0; z < K; ++z) 

  { 

   atomicAdd(&d_C_arr[z],b_clust_datapoint_sums[z]); 

   atomicAdd(&d_clust_sizes[z],b_clust_sizes[z]); 

  } 

 } 

 

 __syncthreads(); 

  

 if(idx < K){ 

  d_C_arr[idx] = d_C_arr[idx]/d_clust_sizes[idx];  

 } 

} 

 

 

struct compareWithThreshold 

{ 

  __host__ __device__  

  bool operator()(float x, float y) const 

  { 

 float delta = x-y; 

    return abs(delta) < EPS; 

  } 

}; 

 

__global__ void kMeansClusterAssignment(float *d_D_arr, int *d_clust_assn, float *d_C_arr) 

{ 

 const int idx = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x; 

 

 if (idx >= N) return; 

 

 // знаходження найближчого центроїда 

 float min_dist = INFINITY; 

 int closest_centroid = 0; 

 

 for(int c = 0; c<K;++c) 

 { 

  float dist = calcDist(d_D_arr[idx],d_C_arr[c]); 

 

  if(dist < min_dist) 

  { 

   min_dist = dist; 

   closest_centroid=c; 

  } 

 } 

 

 // призначення точки до кластеру 
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 d_clust_assn[idx]=closest_centroid; 

} 

 

__device__ float calcDist(float x1, float x2) 

{ 

 return sqrt((x2-x1)*(x2-x1)); 

} 

 

int main() 

{ 

 // виділення пам'яті для масивів даних на стороні GPU 

 // масив точок даних 

 float *d_D_arr=0; 

 // масив відображень - {індекс точки; кластер} 

 int *d_clust_assn = 0; 

 // масиви координат центроїдів на поточній і попередній ітерації 

 float *d_C_arr = 0; 

 float *d_C_arr_prev = 0; 

 int *d_clust_sizes=0; 

 

 cudaMalloc(&d_D_arr, N*sizeof(float)); 

 cudaMalloc(&d_clust_assn,N*sizeof(int)); 

 cudaMalloc(&d_C_arr,K*sizeof(float)); 

 cudaMalloc(&d_C_arr_prev,K*sizeof(float)); 

 cudaMalloc(&d_clust_sizes,K*sizeof(float)); 

 

 float *h_C_arr = (float*)malloc(K*sizeof(float)); 

 float *h_D_arr = (float*)malloc(N*sizeof(float)); 

 int *h_clust_sizes = (int*)malloc(K*sizeof(int)); 

 

 srand(time(0)); 

 

 // початкова ініціалізація координат центроїдів випадковим чином 

 for(int c=0;c<K;++c) 

 { 

  h_C_arr[c]=(float) rand() / (double)RAND_MAX;   

  h_clust_sizes[c]=0; 

 } 

 

 for(int d = 0; d < N; ++d) 

 { 

  h_D_arr[d] = (float) rand() / (double)RAND_MAX; 

 } 

 

 cudaMemcpy(d_C_arr,h_C_arr,K*sizeof(float),cudaMemcpyHostToDevice); 

 cudaMemcpy(d_D_arr,h_D_arr,N*sizeof(float),cudaMemcpyHostToDevice); 

 cudaMemcpy(d_clust_sizes,h_clust_sizes,K*sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice); 
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 int cur_iter = 1; 

 

 while(cur_iter < MAX_ITER) 

 { 

  // визначення кластерів відповідно до поточних координат центроїдів 

  kMeansClusterAssignment<<<(N+TPB-1)/TPB,TPB>>>(d_D_arr,d_clust_assn,d_C_arr); 

   

  // перевірка умови збіжності  

  bool isConvergencyReached = thrust::equal(thrust::device, d_C_arr, d_C_arr+K, 

d_C_arr_prev, compareWithThreshold()); 

 

  cudaMemcpy(h_C_arr,d_C_arr,K*sizeof(float),cudaMemcpyDeviceToHost); 

 

  for(int i =0; i < K; ++i){ 

   printf("Iteration %d: centroid %d: %f\n",cur_iter,i,h_C_arr[i]); 

  } 

   

  if(isConvergencyReached) 

  { 

   printf("Convergency reached. Exiting..."); 

   break; 

  } 

 

  cudaMemcpy(d_C_arr_prev,d_C_arr,K*sizeof(float),cudaMemcpyDeviceToDevice); 

  cudaMemset(d_C_arr,0.0,K*sizeof(float)); 

  cudaMemset(d_clust_sizes,0,K*sizeof(int)); 

 

  // оновлення координат центроїдів відповідно до нових конфігурацій кластерів 

  centroidUpdate<<<(N+TPB-

1)/TPB,TPB>>>(d_D_arr,d_clust_assn,d_C_arr,d_clust_sizes); 

 

  cur_iter+=1; 

 } 

 

 cudaFree(d_D_arr); 

 cudaFree(d_clust_assn); 

 cudaFree(d_C_arr); 

 cudaFree(d_C_arr_prev); 

 cudaFree(d_clust_sizes); 

 

 free(h_C_arr); 

 free(h_D_arr); 

 free(h_clust_sizes); 

 

 return 0; 

}  
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Додаток В. Сертифікат участі в міжнародній конференції COIA 2018 (Баку, 

Азербайджан) 
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Додаток Г. Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження 
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