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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

En els darrers anys el càlcul científic utilitzant unitats de processament gràfic (GPU)

s’ha incrementat notablement. Les raons bàsiques són dues: la gran capacitat de

càlcul i el preu del maquinari utilitzat, molt més assequible que els grans clústers

de càlcul amb múltiples CPUs. Un dels inconvenients per començar a treballar amb

GPUs és que el llenguatge de programació utilitzant té unes característiques pròpies

que s’ha de conèixer i que fan necessari que els programes desenvolupats en altres

entorns i llenguatges (Fortran, C99,...) s’hagin d’adaptar.

El curs que es proposa vol introduir el llenguatge CUDA per GPUs i les tècniques

bàsiques  per  a  la  computació  en paral·lel  utilitzat  de  processament  gràfic  amb

aplicacions principalment dirigides a la mecànica de fluids computacional.

OBJECTIUS

El curs proposa una introducció a la programació paral·lela de targes gràfiques per

a la computació general  (GPUs) utilitzant CUDA, C99, Fortran90, MPI i  OpenMP,

dirigida  principalment  a la  resolució  de les  equacions  de transport  en diferents

finites  i  volums  finits.  Es  realitzarà  una  introducció  teòrica  del  tema  i  es

desenvoluparà un treball pràctic basat en un problema de transferència de calor

estacionària  en  una  malla  cartesiana  2D.  Prèviament  es  farà  introducció  a  la

programació estructurada en Matlab, Fortran90 i C99. Finalment es proposarà a

cada  assistent  la  realització  supervisada  d’un  projecte  propi  on  aplicar  el

coneixements adquirits.



CONTINGUTS

1. Programació estructurada en Matlab, Fortran i C99

2. Programació en paral·lel amb MPI

3. Programació en paral·lel amb OpenMP en CPUs

4. Programació en paral·lel en GPUs amb CUDA

5. Exemple: Aplicació de l’equació de Laplace en 2D

METODOLOGIA 

El curs serà impartit com a taller, en una aula informàtica on s’exemplificaran els

conceptes amb pràctica simultània.

DESTINATARIS 

Personal del DEM i del DEQ


