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Монопроцесорні системи не можуть задовольнити вимоги сучасних 

обчислювальних систем до масштабування, що привело розробників 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, на відміну від універсальних CPU, не 

можуть керувати ОС абощо, і для операцій планування задач чи задач вводу-

виводу 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. Наразі ж є можливим використання обчислювальних 

потужностей для вирішення широкого кола неграфічних задач, що привело до 

появи технології обчислення загального призначення на графічних процесорах 

(GPGPU).  



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. 

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. 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 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 - експоненційне зростання кількості станів з кожним 

доданим компонентом; ймовірна двостороння невідповідність специфікації 

реальній системі. 

В роботі досліджено використання інструментальних засобів 

алгоритмічного етапу проектування для застосунків в 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 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. 

Використання підходів формального проектування та верифікації 

застосувань в системах із масовим паралелізмом та графічними процесорами є 

недостатньо дослідженим. Тому наукова новизна отриманих результатів полягає в 

тому, що вперше використано апарати систем алгоритмічних алгебр та 

транзиційних систем для формалізації застосувань в технології GPGPU; створено 

комплексний метод проектування та верифікації таких застосувань, який дозволяє 

вирішити проблему складності інженерного проектування застосувань для 

сучасних гетерогенних систем; апробовано створений метод на прикладах 

вирішення кількох задач, зокрема задачі кластеризації та задачі пошуку шляхів у 

графі (алгоритму Джонсона). 

Отримані результати мають не лише теоретичне, але і практичне значення, 

оскільки можуть бути використані як для проектування нових, так і для 

дослідження існуючих застосувань та виявлення в них помилок. Отримані 



результати впроваджено у виробничий процес кількох організацій, зокрема, метод 

проектування та підхід до узагальненого аналізу семантичної коректності моделей 

за допомогою автоматних моделей використано при модернізації алгоритмів 

розрахунку оптимального використання площі сонячних елементів для збільшення 

ефективності їх роботи та розрахунку схем з’єднання елементів при виробництві 

фотоелектричних модулів та при модернізації процесу проектування електронних 

компонентів і систем. Також отримані результати, а саме – метод аналізу та 

дослідження моделей на високому рівні абстракції із застосуванням мереж Петрі 

використовуються у навчальному процесі факультету комп'ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

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

темпоральна логіка, система алгоритмічних алгебр, САА-схема, САА-М-схема, 

CUDA. 

  



ANNOTATION 

Slynko M.S. Research and development of formalized methods of application 

design in GPGPU technology. – Qualifying scientific work on the rights of a 

manuscript. Thesis for a scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 123 

“Computer engineering” (12 – Information technology). – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

It is clear that mono-processor systems can’t meet the modern scaling 

requirements, which leads developers to use hardware and software components that 

work in parallel. Since modern graphics applications require both large computing 

resources and wide memory bandwidth, graphic processors (GPUs) have become a 

popular architectural component of the massively parallel systems. GPUs, unlike 

universal CPUs, can't run the OS, and have to rely on external systems for task 

scheduling or I\O operations. The performance benefits lie entirely in the fact that these 

elements are used in large groups simultaneously. The thesis focuses on using the GPU 

accelerators in particular. Modern 3D graphics processors (GPUs) are no longer 

specialized elements; instead, they have evolved into programmable parallel processors, 

the computing power of which far exceeds the power of multi-core CPUs. Traditional 

graphics pipelines consisted of vertex processors that executed shader vertex programs 

and pixel processors that executed pixel shader programs, but now it is possible to 

utilize that computing power to execute generic computing tasks, which is currently 

called the General Purpose GPU - the GPGPU technology. 

The development trends of hardware and software platforms of the GPU industry 

leaders were analyzed in the thesis. A common approach to unify the hardware and to 

use computing cores suitable for solving a wide range of non-graphics tasks was 

identified in all brands (NVidia, Intel, and AMD). Further emphasis is placed on the 

hardware platform of NVidia GPUs, since they are the most adapted to high-

performance computing and executing scientific or machine learning tasks. 

Hardware and software basics for systems that utilize GPU computing have 

emerged not so long ago and are being developed very dynamically. Since the 



performance gain lies in the specificity of GPU computing cores (a large number of 

specialized cores, the cost of creating and managing threads is close to zero, etc.), it is 

impossible and illogical to create a universal CPU/GPU programming interface. 

Software engineers should be able to consider which types of kernels run their 

instructions, and the programming system should be able to determine which type of 

kernel is best for a particular task. Thus, the evolution of software platforms for GPU 

programming occurs in parallel with the evolution of CPU platforms, and should be 

considered separately. Existing software interfaces for GPU programming - OpenCL, 

DirectCompute, CUDA - were analyzed in the thesis. Further emphasis was placed on 

using the CUDA software interface due to extensive hardware support (supported by all 

modern NVidia video adapters), support at most modern operating systems and the 

ability to work at different levels of abstraction (driver API for low-level interaction, 

runtime API / Thrust for higher-level tasks). Another important conclusion is that 

modern application design methods cannot be used to design efficient applications with 

GPGPU due to the hardware specifics of graphics processors and the heterogeneity of 

computing resources. This emphasizes the importance of the algorithmic design stage 

means. 

 Traditional methods of improving the reliability of software are analyzed in the 

thesis and inadequacy of using only the software testing is shown. The analysis of other 

verification methods, such as equivalence check, deductive verification and model 

verification, is carried out, and the expediency of using the model verification approach 

for verification of applications in heterogeneous, massively parallel systems is shown. 

The shortcomings of the model validation approach are revealed, in particular, the 

exponential increase in the number of states with each added component; probable 

bilateral mismatch between the specification and the real system. 

The use of tools of the algorithmic design stage for applications in GPGPU 

technology was investigated in the thesis and the formalized method of parallel 

application design for massively parallel GPU-based computing systems was created. A 

comprehensive high-performance application design and verification method for 



systems that include GPUs to perform general purpose calculations was created. The 

proposed method allows using the tools of the algorithmic design phase, namely - 

algebras of algorithms, transition systems, Petri networks, automaton models and 

formulas of linear-temporal logic to increase the application performance and guarantee 

its reliability. The advantages of this method include the ability to model the system 

under analysis at different levels of abstraction, which allows using both deductive 

verification and classical testing at a high level of abstraction, and automated methods of 

verification of lower level logic, such as the model verification. 

During the development of the method, NVidia CUDA architectural component 

models, as well as their interaction models were obtained by using the transition system 

(TS) apparatus and the synchronous product operation, respectively. This allowed using 

network models, namely Petri nets, to analyze the resulting model at a high level of 

abstraction. A method for verifying the semantic correctness of the model formalized by 

TS apparatus is proposed and generalized, which is based on the analysis of the set of 

propositional formulas associated with states and the functions of state labels. The 

desired properties of the system are formalized as linear-temporal formulas and their 

validity is analyzed by means of translation into the Büchi automaton and automatic 

verification application.  

A regular scheme of Johnson's algorithm was built using the SAA-M 

mathematical apparatus. The scheme served as the basis for the formation of parallel 

schemes of the algorithm using GPGPU specifics and CUDA architecture. A parallel 

CAA-M scheme of Johnson's algorithm is constructed on the basis of a sequential 

parametric CAA scheme. A method of parallelization of the algorithm for the CUDA 

software and hardware platform is proposed. 

The obtained design method is used to solve the problem of clustering using the 

GPU computing power and verification of the resulting system. The analysis identified a 

synchronization error that could not be detected by traditional testing. 

The thesis shows that the use of formal design and application verification 

approaches in massively parallel systems using graphics processors is insufficiently 



studied. Therefore, the scientific novelty of the obtained results is that for the first time 

the apparatus of systems of algorithmic algebras and transition systems were used to 

formalize applications in GPGPU technology; a comprehensive application design and 

verification method was created, which allows to solve the problem of complexity of 

engineering design of applications for modern heterogeneous systems; the created 

method was tested on examples of the implementing solutions for several problems, in 

particular - clustering problem and all pair shortest path graph problem (Johnson's 

algorithm). 

The obtained results have not only theoretical but also practical significance, as 

they can be used both for designing new and for analyzing existing applications to 

identify potential failure paths in it. The obtained results are implemented in the 

production process of several organizations, in particular, the design method and 

approach to generalized analysis of semantic correctness of models using automata 

models is used in modernization of algorithms for calculating optimal use of solar cells 

to increase efficiency of the modules and in the modernization of the design process of 

electronic components and systems. The obtained result, namely the method of model 

analysis at a high level of abstraction via Petri nets is used in the educational process of 

the Faculty of Computer Science and Cybernetics of Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. 
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