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  فعاليت دو رده يی در کمپيوتينگ موازی
  کو شش های تحقيقاتی عميقتر می گردند

  
َصرف . وسايل تحقيقاتی که با کمپيوتينگ موازی بکار گرفته می شوند، در حال مانند سمارق از زمين سر می زنند

اين صعود، علمای کمپيوتر در پوهنتون تخنيکی زوريخ از سال ها به اين سو زبان های کمپيوتينگ موازی نظر از 
  .را تحت تحقيق گرفته اند

  
درين راستا بايد انکشاف . صنعت سيمی کندکتر به ساختمان پروِسُسورهی چند هسته يی عالقۀ فراوان می گيرد

ام های کمپيوتری را به پروسه های که استعداد فعاليت موازی را دهندگان نرم افزار بزودی موفق گردند، پروگر
 عقيده دارد که اين شرط خيلی خطرناک است زيرا فهم چلنج داويد پترسن،عالم کمپيوتر، . داشته باشند، تقسيم کنند

  .علم کمپيوتر را در بر می گيرد) پديدۀ جديد(کمپيوتينگ موازی ، يک طغيان
  

 ١ Aktivismusآکتيويسموس 
 آمر ريسرج ميکروسافت، با به وجود آمدن ميکرو پروِسُسور های چند هسته يی، Craig Mundieکرايگ موندی 

لزوم توصل به طرح پروگرام های موازی را به حيث دگرگونی يی که در رشتۀ نرم افزار تا حال دبده نشده است، 
ً  کشف گردد؛ چناچه –انجنيری . ميداند  به يک ژورناليست اظهار داشته، که بايد زبان یموند نرم افزار بايد جديدا

در کمپنی ميکروسافت تحقيق اين تخنيک طرح پروگرام در پنج سال آينده اشد . های طرح پروگرام تازه کشف گردند
  .اولويت را حائز خواهد بود

 موازی  را تأسيس تحقيق کمپيوتينگ) يونيورسال(در ماه مارچ دو مرکز چند جانبۀ  هردو با هماينتل ميکروسافت و 
و دومی آن در يونيورستی  ) UC Berkeley( يکی از اين دو مرکز در يونيورستی آف کاليفرنيا در برکلی . کردند

.  مليون دالر در اختيار دارند٣٥هردو مرکز تحقيق مجموعاً  برای پنج سال آينده . جای دارد ) UIUC(آف ايلونای 
قيقين از اعضای تدريسی ، از طرف داويد پتر سن،  رهبری می گردد که  نفر مح٥٠مرکز تحقيق برکلی در پهلوی 

 نفر ٤٦، وين مای هو و مارک سنيرتحت رهبری  UIUC در. به مشکالت طرح پروگرام های موازی می پردازند
  . عالم، کار را از پيش می برند

 سن ميکرو د می کند و که چيپ های گرافيک را تولينويديا AMD کمپنی UPCRCچند هفته بعد از تأسيس 
اين البراتوار .  را به اطالع رسانيدندParallelism Lab (PPL) Pervasive٢، در پوهنتون ستانفرد تأسيس سيستم

او از .  مليون دالر را در اختيار دارد٦ رهبری می گردد و برای سه سال آينده بودجۀ کونلی اولوکوتوماز طرف 
َافرا ويست تمان پرو سسور های چند هسته يی پشتيبانی می کند و همرای   به اين سو از ساخ١٩٩٠اواسط سالهای 

م ضميمه ٢٠٠٢ در سال سن يک کمپنی جديد را اساس گذاری نمود که درين رشته، قبل از اينکه از طرف سيستم
  .  گردد، کار های مقدماتی را انجام داده است

م های موازی را که از طرف مرکز بارسلونا کمپيوتينگ  مليون يورو، پروژۀ رشتۀ طرح پروگرا٤اتحاديۀ اروپا با 
که اخير ماه می به اطالع عامه رسانيده شد، ويلوکس اين پروژه بنام . سيستم، انسجام داده می شود، پشتی بانی می کند

در . مستفيد می گردد) سويس(ضمن ديگر محققين از همکاری پوهنتون نواينبورگ و پوهنتون تخنيکی لوزان 
ن تخنيکی زوريخ در دپارتمنت اينفورماتيک مر بوط مؤسسه سيستم های کمپيوتر، يک گروپ کار زير نظر پوهنتو

  . از سالهای مزيد به اين سو با طرح پروگرام های موازی مصروف کار استگوت کنشت
  

  حاصل قبل از وقت
 PPL است که بنا بر تأسيس AMD، اين گفتۀ يک منيجر بلند پايه يی »رشتۀ سيمی کندکتر در دهشت افتيده است« 

واضح نيست که طرح کنندگان پروگرام کمپيوتر چطور وادار شده می توانند . در برابر ژورنايستان اظهار کرده است
را در آکتيويسموس اين وضع دهشت آفرين  ممکن . تا منافع چيپ های چند هسته يی را مورد استفاده قرار دهند

                                            
.عهد جديد انسانی  عبارت است از تحرک فکری برای بميان آوردن يک   ١  اکتيويسموس 

رپيوتدر بر گرفتن تمام امور روز مرۀ زندگی  تو سط کم     ٢  
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داشمندان علم کمپيوتر که از دير زمان به اين سو مصروف طرح پروگرام های . تأسيس مؤسسات تحقيقاتی تشريح کند
موازی می باشند، ممکن تعجب کرده باشند که چطور رشتۀ نرم افزار، اين موضوع را سالهای متمادی از نطرانداخته 

  .بودند
. ی درک گرديدم  طرح پروگرام های موازی به حيث ضرورت اصل١٩٧٠ و ١٩٦٠بله، يک مرتبه در سال های 

) کُِنِسپبت( نه تنها نسخۀ تونی هوآری و پيتربرينچ هانزن ، ادسگر ديجيکستراعلمای صاحب صالحيت کمپبوتر مانند 
يا لسان طرح ) ديجيکستر( چند طبقه يی  Operation Systemمهم نظری را انکشاف دادند بلکه نرم افزار مثل

به حيث  برتانوی،هوآری انجينير اينفورماتيک، . هم از آثار آنها ست) هانزن(پروگرام مثل کونکارنت پسکال 
 ،"Occam"اوکام " را در انکشاف يک کمپيوتربرای پروگرام موازی و لسان مناسب  آن بنام اينموسمشاور، کمپنی 
 .  ياری رسانيد

ضه کرد، کمپنی  خود را به مارکيت عرTransputer ٣ترانسپوتراينموس م، سالی که کمپنی ١٩٨٣در سال 
با ) Conection Machine(يک سيمتم ثقيل موازی را") Thinking Machinesتنينکينگ ماشين "امريکائی بنام 

  . ترانسيستور و شمار زيادی چراغک های چشمک زنان، به نمايش گذاشت٦٥٥٣٦تقريباً  
م های موازی موضوعی بود برای ، می گويد، سالهای متمادی طرح پروگراداويد گلرن ترعالم امريکائی کمپيوتر، 

 ٩٠شروع سالهای : او حق به جانب نبود. بسته کاران ابتدائی و خيال باف ها که اکنون يک موضوع عمده شده است
  .اين رشته وجود نداشتند ديگر کمپنی های  و ماسپرهمچنان تنينکينگ ماشين واينموس کمپنی های 

  
  
  

  
  
  
  

Cell-Processor 
ح به بزرگی يک تکت جمعبندی شده دريک سط

 مليون ترانسيستور ٢٤٠پوستی با تخمنًا 
  

  
  

  برگشت به اصل ريشه
 م در يک سطح بلند علمی موضوع طرح ٧٠گوت کنشت در يک مذاکرۀ شخصی بيان می کند که در سالهای 

ً  ب. پروگرام های موازی کمپيوتر، مورد بحث قرار داشت ه فراموشی ولی شناخِت که آنزمان بدست آمده بود اکثرا
ُمدل اين . دليل آنرا دانشمندان علم کمپيوتر در گير و دار رسانه ها، در تشخيص اصل هدف سراغ دارند. سپرده شد

 م  تمام توجه را به خود جلب ٩٠در سال های ، ++ سی  ياJavaجاوا پروگرام و لسان های پروگرام کمپيوتر، مانند 
اس مودوالر را که ما در مؤسسۀ خود با لسان های طرح پروگرام جهت يابی طرح پروگرام به اس« . کرده بودند

  به معيار حقيرانه بدست آورديم  در دو دهه اخير و هم شايد مهمترين دست آورد در علم عملی اوبيرون و مودوال
ا با کمک اين اهداف که مشخصات و نقشها دسته بندی شوند می توان پروگرام ها ر» .کمپيوتر، موفقيت بزرگ بود
اما عميق شدن در ُمدل ساختن مشخصات، ابعاد جريان کنترول از ساحۀ ديد آن رشته که . بصورت واضح ترتيب کرد

  .  موضوع  طرح موازی را ممکن می سازد، خارج می گردد
 متوجه خلق کردن يک لسان پروگرام است که جهت ياب و همزمان مستعد باشد، انجام گوت کنشتامروزکوشش های 

در مقايسه با مؤسسات بزرگ تحقيقاتی در برکلی يا    .، تعريف کند)مجرد( را در سطح بلند آپستراکسيون کار موازی
ولی اين گروپ صاحب عنعنۀ سالهای دراِز تحقيقاتی می . بسيار کوچک است ستانفرد تيم کار چند نفری گوت کنشت

 پروسسورهای چند هسته يی را به بازار سن  يااينتل، آی بی ِامباشد؛ موضوع طرح پروگرام موازی قبل از اينکه 
 گوت کنشت سوننون و اوبيرون  آکتيفبا لسان های پروگرام . عرضه کرده باشند، درين جا به تجربه گرفته شده بود

وسايل طرح پروگرام را خلق کرد که با آنها افکار نظری در مورد مؤسسۀ طرح پروگرامهای موازی، تحت شرايط 

                                            
. برای مبادلۀ مشخصات با کمپيوترجانبی مجهز می باشداجرای پروگرام های موازی که عالوتاً  با سخت افزار مخابرهبرای يک کمپيوتر   ٣  
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 پالت فورم قلب –در همکاری با ميکرو سافت ريسرج که به حيث قسمِت از نت . ه می توانستعملی نيز آزمايش شد
 و ٢ -بسيار کم از سلف خود پاسکال، مودوالسوننون از نظر ترکيبی . تطبيق گرديدسوننون ويندوس را می سازد، 

گوت کنشت . ساده می سازداوبيرون تفاوت دارد ولی بکلی يک ُمدل جديد و رهنماست که طرح پروگرام موازی را 
يک تجربۀ خالص است و هيچ تصميمی گرفته نشده است که اين نرم افزار در تجارت گذاشته سوننون می گويد، 

  .شود
  

  پايان
  
 


