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MC900/MO802 - Programação Paralela

Notícias

26/02 Seja bem-vindo!!

26/02 Slides do Capítulo 1 on-line.

01/04/2013 Slides do José Nelson on-line

02/04/2013 Slides Multiprocessors e Synchronization do José Nelson on-line

Ementa

Neste curso nós iremos explorar técnicas de programação paralela (ex. thread-level parallelism, software pipelining, decoupled software pipelining,

vectorization, transaction memory, etc.)  e estudar algumas metodologias de programação para mulitcore e GPUs: PThreads e OpenMP e MapReduce

(usada pela Google em seu "search engine"). O curso terá uma componente prática, bem leve (mesmo) cujo objetivo é fazer o aluno entender os conceitos

estudados. Ao final do curso espera-se que o aluno tenha uma boa noção das técnicas usadas em programação paralela e dos ambientes de programação

comumente empregados nesta área. 

Minicurso

Dentro desta disciplina teremos ainda um mini-curso oferecido pelo Prof. Nelson Amaral, da University of Alberta (Canadá). 

Horários

Aulas: Ter. e Qui.

Sala: 316 (IC3.5)

Horários: 8:00 - 10:00

Instrutor: Prof. Guido Araújo

Atendimento: agende via e-mail.

Monitor

TBD 

Atendimento: TBD.

Bibliografia

O curso será baseado nos livros abaixo. Adotaremos um livro-texto e todas as aulas, slides e exercícios serão baseados neste.  

An Introduction to Parallel Programming by Peter S. Pacheco. Morgan Kauffman. [livro-texto]

Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach, David B. Kirk and Wen-mei W. Hwu.  Morgan Kauffman.

The Art of Multiprocessor Programming, Revised Reprint , Maurice Herlihy and  Nir Shavit. Morgan Kauffman.

Slides

As aulas utilizarão um conjunto de  slides, disponíveis abaixo nesta página. Se necessário, notas de aula adicionais, bem como artigos discutidos em classe

serão disponibilizados. 

Vídeos

Algumas aulas desta disciplinas estão disponíveis em vídeo. Salientamos que estes vídeos somente poderão ser acessados por alunos regularmente

matrículados na disciplina, e que o material é propriedade intelectual do professor e da UNICAMP, não podendo ser distribuído sem a autorização destes.

Guido Araújo
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Newsgroup

O newsgroup desta disciplina pode ser encontrado aqui. 

Avaliação

Esta disciplina utilizará uma avaliação baseada na implementação de programas simples.  O objetivo é fazer com que o conhecimento do aluno seja

solidificado através de pequenos exemplos práticos. Serão ao todo 10 tarefas, compostas de listas de problemas ou exercícios de programação  simples

(peso 70%) e um projeto (peso 30%). Assim sendo, não serão adotadas avalições tradicionais baseadas em exames e provas. A média final será calculada

como M = 0,7 * Média (Ti) + 0.3 * P, onde Média (Ti) é a média das notas das tarefas Ti (i = 1...10) e P a nota do projeto. O conceito final será atribuído

de acordo com as faixas abaixo,  normalizado em relação à turma: 

A: M >= 8.5

B: 7 =< M < 8.5

C: 5.0 <= M < 7.0

D: M < 5.0

Exercícios

Ao longo do curso serão ofertados alguns pequenos exercícios práticos bem simples (mesmo). 

Projeto (MapReduce)

Dependendo da evolução do curso, ofertaremos ao final um pequeno projeto usando MapReduce (e.g. Hadoop).  MapReduce é uma técnica de paralelismo

utilizada amplamente pela Google em seus sistemas (ex. "search engine"). Hadoop é uma implementação, em domínio público, de MapReduce. Iremos

paralelizar alguns pequenos programas (ex. produto escalar de dois vetores) na nuvem. O objetivo é demonstrar o ganho de desempenho que podemos

atingir ao usar MapReduce para, por exemplo,  executar o produto escalar de um vetor de 1M elementos em uma máquina local e na nuvem 

Cronograma

No cronograma abaixo, está em azul o mini-curso do Prof. Nelson Amaral.

26/2 Visão geral de Computação Paralela 

28/2 Visão geral da Computação Paralela (cont.) 

05/3 Hardware e software paralelo 

07/3 Hardware e software paralelo (cont.) 

12/3 Programação básica em MPI 

14/3 Sistemas de I/O em MPI - Entrega T1 (Exercícios 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6)

19/3 Comunicação coletiva em MPI. 

21/3 Comunicação coletiva em MPI (cont.) -  Entrega T2 (P3.1)

26/3 Multiprocessors and cache coherence  

28/3 Feriado  

02/4 Synchronization and Memory Models  

04/4 Synchronization and Memory Models (cont.)  

09/4 Transactional Memory  

11/4 Transactional Memory (cont.) - Entrega T3 (P3.2)

16/4 Avaliação de desempenho em MPI 

18/4 Ordenação em MPI - Entrega T4 (P3.3)

23/4 Programação básica em Pthreads  

25/4 Seção crítica, mutexes e semáforos - Entrega T5 (P4.1)

30/4 Programação básica em Pthreads 

02/5 Seções críticas, mutexes e semáforos - Entrega T6 (P4.2)

07/5 Seções críticas, mutexes e semáforos (cont.) 

09/5 Programação básica em OpenMP - Entrega T7 (P4.3)

14/5 Programação básica em OpenMP (cont.) 

16/5 Coerência de cache e false sharing - Entrega T8 (P5.1)

21/5 Árvore de busca e TSP 

23/5 Árvore de busca e TSP (cont.) - Entrega T9 (P5.2)

28/5 Barreiras, variáveis de condição e segurança de threads 

30/5 Barreiras, variáveis de condição e segurança de threads (cont.) - Entrega T10 (P5.3)

30/5 Map-Reduce 

04/6 Projeto - Entrega Projeto
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Anexo Tamanho

ch1.pdf 3.61 MB

ch2.pdf 2.18 MB

ch3.pdf 2.77 MB

TF-Multiprocessors-port.pptx_.zip 4.56 MB

TG-Synchronization-port.pptx_.zip 1.07 MB
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