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  م٢٧/٠٧/٢٠٠٨                    ديپلوم انجينير کريم عطائی: تهيه و نگارش
  
  

  ») همه جانبه(پايان يونيورساليتی « 
  

  تهيه پروگرام های موازی کمپيوتری تغيری طرز تفکر را ايجاب می کند
  

رام های طاقت نهايی اين چيپ ها صرف با تهيۀ پروگ. پروِسُسور های جديد دارای هسته های متعدد  می باشند
ولی بخش تئوری و عملی . کمپيوتری که بصورت موازی اجرا شده بتوانند، مورد استفاده قرار گرفته می تواند

  .هنوز از عهدۀ اين چلنج بر آمده نمی تواند"   نرم افزار-انجينيری "
  

ن گفتار که اکثراً  اي. نرم افزار ها زودتر سرعت را ازدست می دهند نسبت به اينکه سخت افزار ها سرعت می گيرند
 در زوريخ عهدۀ "آی بی ِام" که در البتوار تحقيقاتی مارتين رايسر نسبت داده می شود و لی از نيکوالس ويرتبه 

در جديد ترين : رهبری را داشت،  می باشد؛ مشاهدۀ را به هدف می رساند که هر استفاده کنندۀ کمپيوتر آنرا می کند
اشد، پروگرام های کهنه به سرعت بيشتراجرا می شود نسبت به ُمدل پيشتر ولی با آن کمپيوتر که االن خريداری شده ب

 .کمپيوتر جديد کهنه جلوه می کند) Update(هم هنوز کمی آهسته تر، و با تازه کردن نرم افزار
 

  )سرعت بخشيدن( تسريع 
شريک بود در  اينتل س گذاری که در اساگوردون مور. سخت افزار بيسار زود و بيسار زياد سرعت کسب کرده است

از يک مشاهدۀ خود راپور داد که حجم جمع بندی » مجلۀ الکترونيک«م در بک مضمون برای ١٩٦٥سال 
ً  هرپروسسورها مشاهدۀ . ماه اصالح کرد٢٤م اين فرصت را به ١٩٩٥در سال . ماه دو چند می گردد١٢ تخمينا

  .موصوف الی امروز اعتبار خود را از دست نداده است
سرکت   " اساس گذاری گرديد  قيمت يک عدد ترانسيستور به حيث جزء ازيک اينتلم هنگاميکه ١٩٦٨درسال 

cercuit  "قيمت يک ترانسيستور بصورت مقايسوی برابر به نرخ اينتل  دالر بود؛ امروز قرار ١جمعبندی شده هنوز
 ترانسيستور و پروِسُسوِر ٢٣٠٠ دارای ٤٠٠٤ُمدل اينتل " ميکرو پروِسُسوِر"اولين . يک حرف چاپ شده می باشد

هزار می ٢٩شروع گرديد، شمار  ترانسيستورهايش به " PC پی سی "م با آن انقالب ١٩٧٠ که اخير سالهای ٨٠٨٦
مليون ٣،١همرای چيپ پنتوم  با موجديت ٣،١ورژن ويندوس م بميان آمدن ميکرو سافت ١٩٩٣در سال . رسيد

که از سستی سرعتش شکايات بی پايان سرداده می شود، اخير ويندوس ويستا شايد . ترايسيتورش، امکان پذير گرديد
  .مليون ترانسيستور  مستفيد گردد٧٣١با اينتل ساخت "  Nehalem  نيهاليم-پروِسُسور"سال از 

اولين پروِسُسور گيگا اينتل م ٢٠٠٠در بهار سال .  را داشتMHzميگاهرس ٤،٧٧ سرعت ريتم ٨٠٨٦ –چيپ 
حتی يک سال بعدتر ُمدل : ا به ميدان آورد و بعد از آن سرعت های بيشتر يکی عقب ديگرنمايان گرديد رGHzهرس 

بعد از آن سرعت توليد عرضه .  گيگاهرس پشت بند آن بوند٣،٧٣ و ٣،٤ گيگا هرس ظاهر گرديده و چيپ های ٢
تم و حجم جمعبندی مصرف برق و  چيپ، بعد اينکه با بلند بردن سرعت ري-ديزاين کننده گان. های جديد سست شد

بدون اينکه قاعدۀ . ناپذيربرخوردند اجتناب توليد حرارت در يک واحد سطح غير متناسب باال گرفته بود، به موانع
 از اعتبار ساقط شده باشد با آنهم ديده شد که اضافه نمودن ترانسيستور در جمعبندی مانند گذشته مثمر بلند رفتن مور

به اساس ستاندرد خود شان ارتقاء اوسط ساالنۀ " ساختمان کمپوتر"درجان هنيسی  و ويد پيترسندا. طاقت نمی گردد
م اين ٢٠٠٢بعد از سال .  فيصد تخمين می کنند٥٢ م به ٢٠٠٠و ١٩٨٦طاقت ميکرو پرو ِسُسورها را بين سال های 

 .فيصد تقليل يافت٢٠تخمين به 
م وعده شده بود به مارکيت نيامد ولی درعوض اولين ٢٠٠٤ برای سالاينتل  گيگا هرس که از طرف ٤پروِسُسور

يعنی چيِپ که هسته های زيادی پروِسُسور را در يک جعبه "  Multicore- Prorocesssor پروسسور-مولتی کور"
م به اين سو ٢٠٠٤از سال سن ميکرو سيستم م  و ٢٠٠١از سال  آی بی ِام .م عرض وجود کرد٢٠٠٥دارد، در سال 

همرای سونی و آی بی ِام،  که Cell-Processorسل پروِسُسور . کورکمپيوتر شروع کرده بودند مولتی -ساختمانبه 
 هم بکار گرفته می شود، چنين ساخته شده است که دريک سطح  سونی٣پلی ستيشن توشيبا آنرا انکشاف دادند و در 

ه، هشت هستۀ پروسسور جا داده کوچِک بارچۀ زليسيوم به بزرگی يک تکت پوسته، درپهلوی يک پروسسور عمد
 فيصد همه ٤٠اينتل قرار بيان .  و چهار هسته يی را عرضه می کند٢در حال پروسسور های اينتل . شده است

م بفروش رسيده اند دارای پروسسور های چند هسته يی می باشند و ٢٠٠٧که درسال " PC پی سی"کمپيوتر های 
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که يک شعبۀ جداشده ار مؤسسه تيليرا کمپنی جديد بنام . واهد رسيد فيصد خ٩٠در سه سال آينده اين تعداد به 
  .  معرفی کرد  هسته يی را٦٤م يک پروسسور ٢٠٠٧ می باشد، درسال تکنولوژی مساشوسی

در ماه فبروری، "  Solid State Circuite سوليد ستات سرکت"به پيشواز کنفرانس بين المللی  تيليرا مؤسس و آمر
شمار هسته در :   را در حق پروسسورهای دارای هسته های متعدد روی دست گرفته بودموردۀ تبليغ يک نوع  قاع

  . هسته وجود خواهند داشت٤٠٩٦ماه دوچند می گردد و در ده سال آينده پروسسورهای با ١٨هر
  مغلق شدن رو به ازدياد است

های شان همه روزه سريعتر می شوند بمرور دهه های زياد انکشاف دهندگان نرم افزار مطمئن بودند که پروگرام 
بابميان آمدن پروسسور ها با هسته های متعدد اين امکان ديگر . زيرا که پروسسور ها سرعت بيشتر کسب می کردند

متخصص نرم افزار از کمپنی ميکروسافت دريک هرب زوتر . حفظ و مراقبت رايگان ديگر وجود ندارد. وجود ندارد
او می .  »The free lunch is over« : د تبصره ها قرار گرفته است، می نويسدم که مور٢٠٠٥نوشته در سال 

. مستفيد گردندمور گويد، نويسندگان پروگرام های نرم افزار بايد آستين ها را با ال بزنند تا بعد از اين نيز از قاعدۀ 
  .تعدد پروسسور ها را بکار گيرندحکم زمان اين است که پروگرام ها از هم، چنين جدا گردند تا همزمان هسته های م

طرح پروگرام های که موازی بايکديگرکارکنند، بدين معنی است که صريحاً  بايد رهنمائی شده باشد، که جطور يک 
پروگرام به چندين جريان برقی محاسبه شده تجزيه شده می تواند و بصورت کامل و مستقل از همديگر، حتی االمکان 

برای اينکه چنين يک جريان برقی محاسبه شده توليد گردد، بايد يک . مورد نظر انجام پذير باشدهمزمان عمل 
پروگرام کمپيوتری به وظايف متعدد تقسيم شود که از يک ديگر چه از نظر جريان کنترول و هم از نظر استفاده از 

 پروگرام را مختل کند، بايد برای جلو گيری از شرايطی که استقالل اجرات. مشخصات مشترک، مستقل باشند
. جريان اجرای پروگرام های موازی تضمين شده بتواند) Synchronisation(ميکانيزمِ  خلق گردد که هم آهنگی 

توسط  جريان موازی پروگرام های کمپيوتری که در آن دقيقاً  هدايات الکترونيکی يکی بعد ديگری شروع می گردد، 
 نمودن اغالظ مشکل و همچنان آزمايش های مفصل تضمنی نخواهد بود که دو پروگرام مغلقتر می گردد، تشخيص

. قسمت پروگرام تحت شرايط خاص در تماس باهم عوارض جانبی را بميان نخواهد آورد که باعث توليد نقايص گردند
ً چنين واقع شود که يک پروس سور در ممکن چنين واقع شود که دو پروسسور يک ديگرا از کار مانع گردد مثال 

و يا پروسسور ها مخل يک ديگر واقع گردند در ) deadlock(انتظار اجرای عمل پروسسور ديگر قرار گيرد 
  ). race conditiona( صورتيکه اساس مشخصات يک ديگر را تغير دهند

 و سايل طرح پروگرام های کمپيوتری در کوشش  اند  يا توليد کنندگانsemiconductorکمپنی های سيمی کندکتر
ذخاير (کار انجينران پروگرام را سهلتر بسازند مثالً  با توليد مودول های قبالً  تکميل شده ؛ ولی اين چنين کتابخانه ها 

م پوشی می کنند در عوض اينکه بکو شند از مغلق بودن پروگرام های موازی چش) وسايل پروگرام های کمپيوتری
 . آنرا اصالح نمايند

پيشرفت در انکشاف وسايل طرح پروگرام های کمپيوتری در ظرف دها سال، طوری ارزيابی می گرديد که مهندس 
ضمن ده ها سال انکشاف دهندگان نرم . پروگرام را تا چه حد می توانست از جزئيات ساختمان کمپيور دور نگاه دارد

 کار نمی کردند، به اين تصور بودند که يک  Emedded System هدايت ماشين يا سوپرکمپيوترزار، اگر دريک اف
کمپيوتر در ذخيرۀ عمدۀ پروگرام خود، مشخصات را آماده داشته  و يک پروسسور دارد که اوامر پروگرام را يکی 

 ُمدل يک ماشين که قابليت تجهيز با پروگرام يونی ها کمتر به) کمپيوتر(ولی امروز ماشين . بعد ديگری، اجرا می کند
م توضيح کرده بود،  تطبيق ١٩٤٥رياضی دان در سال جان فون نيومن را داشته باشد، قراريکه ) همه جانبه(ورسال 
برای اينکه پوتنسيال طاقت . م به امريکا مهاجرت کرد١٩٣٣هنگری بود در سال -او که يک تبعۀ اطريشی.  می شود
تنوع .  تجديد نظربعمل می آوردندفون نيومنتر بلند رفته بتواند انجبنران سخت افزار مجبوراً  در ساختمان در کمپبو

ساختمان پروسسورها رو به ازدياد است و همين حاال طرح ريزی های در مذاکره قرار دارند که در آنها ساختمان 
  . هبود يابی گرديده اندهرهستۀ پروسسور مساوی نه، بلکه برای وظايف مختلف جدا گانه ب

  

  تغير طرز تفکر
:         ، در پوهنتون تخنيکی زوريخ در يک مکالمۀ شخصی می گويد يورگ گوت کنشتپرو فيسور اينفورماتيک، 

ساختمان ماشين ها بصورت يونيورسال که برای همه .  ساختمان سيستم های يونيورسال ديگر گنجايش ندارند« 
 يک کمپيوتر آپليکيشنهم چنان چنين نخواهد بود که برای هر » . ند، ديگر وجود ندارد ها بکار برده شوآپليکيشن

با آن هم، . خاص ضرورت باشد؛ کالس های از آپليکيشن ها  و مطابق به آن ساختمان مساعد وجود خواهند داشت
ً  با پروبلم های مصروف باشند کگوت کنشت ه پروگرام شان به آن  عقيده دارد که طراحان پروگرام ها بايد عمدتا

  .تماس می گيرد و نه با ساختمان سخت افزار
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برای يک پرسسور خاص بايد طرح ) Parallelprogramm( امروز هنوز چنين است که يک پروگرام موازی « 
نتيجه اين است که اين پروگرام ، چون جزئيات زيادی سخت افزار در کود بافته شده است، قابل خواندن . شود

در آينده بايد زبان های جديد پروگرام اين امکان را فراهم سازد که  » .واين وضع نا گوار است. می باشدن) شناخت(
قابل   Astraktionآبستراکشن محاسبات جريان های موازی برقی  به سويه يی بلند  ) Sychronisation(هم آهنگی 
  .تعريف باشد

اين يک جست است، اين . ی يک قدم تکامل خودی نيستتمايل به طرح پروگرام های مواز« :گوت کنشت می گويد
با آنکه او از سال ها به اين سو مصروف کمپوتينگ موازی می باشد و » .است)  Paradigm(يک تغير طرز تفکر 

، طرح )Internet zone(و زبان های منطقه وی) زبان نوشت پروگرام(  Active Oberonآکتيف اوبيرون با 
وشت پروگرام های موازی خلق کرده است، جرئت مندانه می داند پيشگوئی کند چطور و در پروگرام که خود برای ن

کی می داند، شايد به واقعيت، انقالِب رونما گردد و راه های « . کدام وقفۀ زمان به اين پديده تسلط دست خواهد داد
رم افزار بايد تازه فکرشود و قسماً  تمام جوانب انجينيری ن» .حل جديد کشف شوند که تا حال از فکر بدور بوده است

ُمدل های جديد پروگرام ، زبان های جديد پروگرام ، آلگوريتمن، ساختمان مشخصات، متود های جديد . کشف گردد
   . Compilerکومپايلر تصديق سيستماتيک پروگرام، ساختمان مشخصات، تخنيک جديد ساختمان 

يک ) پياپی( پنجاه در انکشاف طرح پروگرام های زيکوين سويل ما حاال در جای قرار داريم که در سال های «
  ».مرتبه قرار داشتيم؛ ما باز در شروع قرار ميگيريم

  
  پايان

 


