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Вступ Огляд CUDA Використання

Два шляхи розвитку

1. Унiверсальнi процесори

• Процесор загального використання – багато рiзноманiтних задач.

• Оптимiзований для виконання одного потоку iнструкцiй, який, може працювати з
довiльно розкиданими розгалуженнями та доступом у пам’ять.

• Через потребу в зворотнiй сумiснiстi, бiльшiсть транзисторiв служать для вгадування
— як би краще той код виконати .

• Результат оптимiзацiї за цими критерiями: потужнi, розумнi, але надзвичайно
складнi "малопоточнia" пристрої.

• Зростання потужностi обмежене фiзичними обмеженнями на тактову частоту.

• Обмеження частково обходиться збiльшенням кiлькостi ядер, впровадженням
технологiй обробки декiлькох елементiв даних однiєю командою – SIMD.

aСучаснi процесори часто включають бiльше одного, (аж до десятка), незалежних
обчислювальних ядер, кожне з яких має надмiр обчислювальних ресурсiв, який дозволяє
виконувати їм два потоки одночасно – hyperthreading
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Два шляхи розвитку

2. Графiчнi процесори

• Розвивалися для високоефективного вiдображення графiки в iграх
• Обробка вершин та фрагментiв (пiкселiв) вiдносно проста i незалежна.
Однак їх дуже багато, i обробляти їх потрiбно швидко. Природне рiшення –
багато простих пристроїв, кожен з яких вмiє прораховувати вершину чи
фрагмент

• З часом гнучкiсть таких елементарних пристрої зростала, з’явилася
можливiсть програмування обробки

• Вiд того часу робилися спроби залучити потужностi вiдеокарт до
обчислень, GPGPU — "General-purpose computing on graphics processing
units". Через складнiсть особливої поширеностi технологiя не набула

• В 2007 NVidia запропонувала технологiю CUDA, набiр програмних та
апаратних рiшень для обчислень на вiдеокартах її виробництва

• Наступнi роки виникло ще декiлька подiбних технологiй – стандартизована
технологiя розробки гетерогенних систем OpenCL, традицiйнi спроби
захопити ринок вiд Microsoft – DirectCompute, C++AMP
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Порiвняння теоретичної продуктивностi
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Що таке CUDA

Технологiя CUDA включає як програмну так i апаратну частину:

Апаратна частина

• Графiчний процесор, GPU
• Власна пам’ять, iз своїм
контролером та шиною

• Процесор здатен виконувати
багато потокiв одночасно

Програмнi засоби

• Спецiалiзованi драйвери, що
включають Just-in-time асемблер
PTX-коду

• Середовище розробки, зокрема
компiлятор nvcc

• Бiблiотека пiдтримки виконання
(runtime), cudart

• Профiлювач - NSight
• Вiдлагоджувач gdb для GPU
• Прикладнi, зокрема математичнi,
бiблiотеки: cuFFT, cuBLAS,
cuSPARSE, cuRAND, реалiзацiї
LAPACK, тощо.
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Мультипроцесор — пристрої

Compute capability
1.x 2.0 2.1 3.0 3.5

32-bit floating point: "+", "*", "+*" 8 32 48 192 192
32-bit floating point: "1/x", "1/sqrt", log2,
2x , sin, cos

2 4 8 32 32

64-bit floating point: "+", "*", "+*" 1 16 4 8 64
32-bit integer: "+", логiчнi операцiї 10 32 48 160 160
32-bit integer: зсуви 8 16 16 32 64
32-bit integer: "*", "+*", тощо 0 16 16 32 32
24-bit integer: "*" 8 0 0 0 0
Диспетчер 1 2(1) 2(2) 4(2) 4(2)
• 0 вказує, що для данi операцiї реалiзуються серiєю команд.
• Диспетчер в пристроях рiвня 2.1+ здатен вiдправляти на виконання двi
команди одночасно. Однак, якщо один iз диспетчерiв 2.x виконує double
floating-point iнструкцiю, другий чекає.

• Бiльш складнi операцiї, такi як обчислення трансцендентних функцiй iз
64-бiтною точнiстю, виконуються за допомогою серiї команд.

• Так як кiлькiсть частини типiв пристроїв спiвпадає, iнодi говорять про CUDA
cores – 8 на мультипроцесор для 1.x; 32 для 2.0, 48 для 2.1.
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Мультипроцесор — пам’ять

Device 
Memory G

P
U Мультипроцесор

Мультипроцесор

Мультипроцесор 
- Регістри.
- Колективна 
      пам’ять.

Кеш констант
та текстур

Константна

Текстурна

Локальна

Глобальна

H
o
st

Для Compute Capability 2.x+ може кешуватися також доступ до локальної та
глобальної пам’ятi.
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Програмна модель

• Програма, що виконуватиметься на
CUDA-пристрої — ядро (kernel)

• Одна її "копiя", що працює iз своєю
часткою даних — потiк (thread).

• Потоки об’єднуються у блоки
розмiрностi 1, 2 або 3.

• Всi потоки блоку виконуються на
тому ж мультипроцесорi. Потоки
одного блоку виконуються
одночасно, користуються його
спiльною пам’яттю та дiлять мiж
собою регiстри.

• Всi блоки, що виконують дане ядро,
об’єднуються у сiтку (grid). Вона
може мати розмiрнiсть 1 або 2 для
CC 1.x, для 2.0+ також 3.

• Потоки з рiзних блокiв можуть
взаємодiяти лише через повiльну
глобальну пам’ять.

• Порядок виконання потокiв iз
рiзних блокiв не фiксується.
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Програмна модель — приклад коду, єдиний блок

__global__ void VecAdd
(float* A, float* B, float* C)

{
int i = threadIdx.x;
C[i] = A[i] + B[i];

}

int main()
{

...
VecAdd<<<1, N>>>(A, B, C);

}

• __global__ – додаткове ключове
слово CUDA, специфiкатор функцiї,
що виконується виключно на
пристрої, може бути викликана
виключно хостом.

• threadIdx – вбудована змiнна,
iндивiдуальна для кожного потоку.
Трьохмiрна величина, що мiстить
номер (координати) потоку в блоцi.

• <<<...>>> – директива виклику
ядра. Перший аргумент — розмiр
сiтки, другий – розмiр блока.
Можуть бути як цiлими числами, так
i змiнними спецiального типу dim3
— трьохмiрними цiлочисельними
векторами.
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Warp

• Warp – фiксована кiлькiсть потокiв з послiдовними номерами, що належать
одному блоку. На даний момент – завжди 32 потоки.

• Всi потоки одного warp-а виконуються логiчно одночасно.
• Кожен потiк warp-a виконує одну i ту ж iнструкцiю.
• У випадку розходження iнструкцiй, потоки iз однiєю i тiєю ж iнструкцiєю
виконуються послiдовно.

• Порядок звертання рiзних потокiв одного warp-a до однiєї областi пам’ятi не
фiксується.

• Якщо звертання до пам’ятi рiзних потокiв вiдбуваються згiдно певних
правил, вони об’єднуються (coalescing).

• Диспетчер направляє команди на виконання кожному iз пiв-warp-iв.
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Програмна модель — приклад коду, багато блокiв
__global__ void VecAdd (float* A, float* B, float* C)
{

int i = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
C[i] = A[i] + B[i];

}
int AddVecOnGPU(float* Host_A, float* Host_B, float* Host_C, int size)
{

int numBytes = size * sizeof(float);
float* Device_A=0, * Device_B=0, * Device_C=0;

cudaMalloc( (void**)&Device_A, numBytes);
cudaMalloc( (void**)&Device_B, numBytes);
cudaMalloc( (void**)&Device_C, numBytes);

cudaMemcpy( Device_A, Host_A, numBytes, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy( Device_B, Host_B, numBytes, cudaMemcpyHostToDevice);

VecAdd<<<size/threads, threads>>>(Device_A, Device_B, Device_C);

cudaMemcpy( Host_C, Device_C, numBytes, cudaMemcpyDeviceToHost);
}

• blockIdx — трьохмiрний номер поточного блоку у сiтцi.
• blockDim — трьохмiрний розмiр блоку.
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Апаратнi ресурси
Compute capability

1.0 1.1 1.2 1.3 2.x 3.0 3.5
Пiдтримка 64-bit floating point Нi Так
Розмiрнiсть сiтки 2 3
Максимальний розмiр сiтки по x 65535 231 − 1
Максимальний розмiр сiтки по y та z 65535
Максимальний розмiр блоку по x та y 512 1024
Максимальний розмiр блоку по z 64
Максимальна кiлькiсть потокiв у блоцi 512 1024
Кiлькiсть 32-бiтних регiстрiв на мультипроц. 8K 16K 32K 64К
Макс. к-сть 32-бiтних регiстрiв на потiк 128 63 255
Колективна пам’ять на мультипроцесорi 16Kb 48Kb
Локальна пам’ять на потiк 16Kb 512Kb
Пам’ять констант 64Kb
Максимальна кiлькiсть iнструкцiй на ядро 2 мiльйона 512 мiльйонiв

Пiдтримка стандарту IEEE 754-2008 (на обчислення з рухомою крапкою), хороша,
за певними виключеннями. Декiлька найважливiших з них:

• Заокруглення — до найближчого, є засоби керування заокругленням
конкретних команд.

• Немає засобiв сигналiзацiї про виключення. Обробка NaN має свої нюанси.
• Денормалiзованi 32-бiтнi числа не пiдтримуються.
• Дiлення реалiзується через обчислення оберненого, 1/x . Те ж стосується
квадратного кореня. Є обхiднi (повiльнiшi) шляхи покращити вiдповiднiсть
стандарту.
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Пiдсумок

• Технологiя CUDA, та спорiднена їй OpenCL, є надзвичайно спокусливими,
коли є потреба проводити великi об’єми обчислень.

• Однак, не зважаючи на низький "бар’єр входження", написання хоч на
скiлькись ефективного коду вимагає уваги до безлiчi нюансiв та великих
зусиль.

Альтернативний пiдхiд

• Iснує ряд бiблiотек, якi вирiшують конкретнi обчислювальнi проблеми,
наприклад, FFT, робота iз гiгантськими матрицями та масивами, тощо.

• Вони дозволяють майже прозоро скористатися помiтною часткою
потужностi GPU, майже не заглиблюючись в деталi.

• Реалiзацiя бiблiотек, крiм того, що написана професiоналами, ретельно
тестується як самими розробниками, так i тисячами користувачiв.
Помилки, звичайно, трапляються, однак писати тести критичної
функцiональностi власного коду все рiвно потрiбно.
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CUDA Бiблiотеки

Входять в SDK

• cuFFT — бiблiотека швидкого перетворення Фур’є
• cuBLAS — реалiзацiя BLAS
• cuSPARSE — засоби лiнiйної алгебри для розрiджених матриць
• NVIDIA CUSP — C++ бiблiотека для роботи з розрiдженими матрицями
(Open Source)

• cuRAND — генератор випадкових чисел
• Thrust — потужна C++ бiблiотека рiзноманiтних алгоритмiв, за iдеологiєю
близька до STL (Open Source)

• NVIDIA Performance Primitives library (NPP) — обробка сигналiв та зображень
• NVIDIA CUDA Math library — рiзноманiтнi математичнi функцiї
• NVIDIA CODEC Library — кодування/декодування вiдео на GPU
• GPU AI — Path Finding, AI for Board Games.
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CUDA Бiблiотеки

Open Source бiблiотеки

• MAGMA — реалiзацiя LAPACK для гетерогенних обчислювальних систем
• CUDPP — CUDA Data Parallel Primitives Library
• OpenCurrent — розв’язування PDE на рiвномiрних сiтках
• PFAC — порiвняння стрiчок
• Msieve — факторизацiя великих цiлих чисел
• MGPU Sort

Комерцiйнi бiблiотеки

• AccelerEyes ArrayFire — роботи з масивами, математичнi функцiї, обробка
сигналiв, зображень та вiдео, статистичнi обчислення, лiнiйна алгебра,
перетворення Фур’є, тощо. Iнтерфейс для C, C++, FORTRAN, Python.
Лiцензується per-GPU. Ранiше називалася libJacket. Частково доступна
безкоштовно. Академiчна лiцензiя 525$ на рiк.

• CULA Tools — бiблiотека засобiв лiнiйної алгебри. Реалiзацiя пiдмножини
LAPACK ("cuLAPACK"). Iнтерфейс для C, C++, FORTRAN, Python. Для
32-бiтних floating point безкоштовна. Лiцензується per-GPU.

• IMSL Fortran Numerical Library вмiє прозоро використовувати cuBLAS
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Бiблiотека Thrust

• Бiблiотека шаблонiв, схожа на стандартну STL. C++.
• Два базових типи даних: host_vector<T> i device_vector<T>.
• Iтератори для пам’ятi на пристрої, device_ptr<T> — узагальненi
вказiвники на елементи. Для взаємодiї iз кодом на C, можуть бути приведенi
як з, так i у звичайнi вказiвники на пристрої.

• Операцiї: reduce, transform, sort, count_if.
• Розширенi iтератори: constant_iterator, counting_iterator,

transform_iterator, zip_iterator.
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Бiблiотека Thrust – простий приклад

#include <thrust/host_vector.h>
#include <thrust/device_vector.h>
#include <thrust/generate.h>
#include <thrust/reduce.h>
#include <thrust/functional.h>
#include <cstdlib>
int main()
{

//Генеруємо випадковi данi на хостi
thrust::host_vector<int> h_vec(100);
thrust::generate(h_vec.begin(),h_vec.edn(),rand);

//Копiюємо на пристрiй
thrust::device_vector<int> d_vec=h_vec;
//Обчислюємо суму за допомогою графiчного процесора
int sum = thrust::reduce(d_vec.begin(),d_vec.end(),

0, thrust::plus<int>() );
return 0;

}
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Бiблiотека Thrust – iтератори

thrust::device_vector<int> d_vec(4);
thrust::device_vector<int>::iterator dev_iter = d_vec.begin();

*dev_iter = 13; // Те ж, що i d_vec[0] = 13;
int temp = *dev_iter; // Те ж, що i temp = d_vec[0];
dev_iter++; // Iтератор вказує на наступну позицiю у векторi
*dev_iter = 25; // Те ж, що i d_vec[1] = 25;

// Перетворити на звичайний вказiвник
int * ptr = thrust::raw_pointer_cast(dev_iter);
// Виклик написаної на C ф-цiї для пристрою
user_kernel<<<N/256, 256>>>(N, ptr);

// Загортання звичайного вказiвника в iтератор
int * raw_ptr;
cudaMalloc((void **) &raw_ptr, N * sizeof(int));
thrust::device_ptr<int> dev_ptr(raw_ptr);

Манiпуляцiя iз даними можлива, але не бажана, бо викликає обмiн мiж хостом i
пристроєм, за допомогою викликiв cudaMemcpy.
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Бiблiотека Thrust – функтори

// Користувацький компаратор, порiвнює лише x-компоненту структури float2
struct compare_float2
{

__host__ __device__
bool operator()(float2 a, float2 b)
{

return a.x < b.x;
}

};

// Пам’ять на пристрої
device_vector<float2> vec = ... Iнiцiалiзацiя ...
// Створюється екземпляр функтора
compare_float2 comp;
// Елементи сортуються згiдно заданого фунтором правила порiвняння
sort(vec.begin(), vec.end(), comp);

Функтор оголошено так, щоб його можна було викликати i на пристрої, i на хостi.
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Бiблiотека Thrust – злиття операцiй

Обчислення
√∑

i x
2
i :

// Оголошення перетворення f(x) -> x^2
struct square
{

__host__ __device__
float operator()(float x) { return x * x; }

};

float squarenorm_slow(device_vector<float>& x)
{

device_vector<float> temp(x.size());
transform(x.begin(), x.end(), temp.begin(), square());
return sqrt( reduce(temp.begin(), temp.end()) );

}

float squarenorm_fast(device_vector<float>& x)
{

return sqrt( transform_reduce(x.begin(), x.end(), square(), 0.0f, plus<float>());
}

Рiзниця в швидкодiї – 3-4 рази. На жаль, бiблiотека не настiльки розумна, щоб
проводити злиття самостiйно — доводиться допомагати.
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Бiблiотека cuRAND

size_t n = 100;
size_t i ;
curandGenerator_t gen ;
float * devData, * hostData;

hostData = ( float* ) calloc ( n , sizeof ( float ) ) ;
cudaMalloc ( ( void** ) &devData, n*sizeof ( float ) );
curandCreateGenerator ( &gen, CURAND_RNG_PSEUDO_DEFAULT );
curandSetPseudoRandomGeneratorSeed ( gen, 1234ULL );
curandGenerateUniform ( gen, devData, n );
cudaMemcpy ( hostData, devData, n*sizeof ( float ), cudaMemcpyDeviceToHost );

..... Використовуємо згенерованi числа .....

curandDestroyGenerator ( gen );
cudaFree ( devData );
free ( hostData ) ;
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CUDA Math Library

Спадок

• Всi стандартнi математичнi функцiї ANSI C99
• Розширенi трансцендентнi функцiї, cospi, sincos, sinpi, exp10
• Функцiї erf, erfc, erfcx, оберненнi до : erfinv, erfcinv
• Одиниця, дiлена на увадратний чи кубiчний корiнь: rsqrt, rcbrt
• Функцiї аналiзу чисел: signbit, isfinite, isinf, isnan
• Функцiї Бесселя
• normcdf, normcdfinv — пряма i обернена функцiї розподiлу ймовiрностей для
нормального розподiлу.
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MAGMA

• Аналог LAPACK для гетерогенних систем – багатоядернi CPU + GPU.
• Розробляють та ж команда, що i LAPACK та ScaLAPACK. Iнтерфейс –
максимально схожий на iнтерфейси згаданих пакетiв.

• Задача розбивається на частини, якi, в залежностi вiд того, наскiльки вони
"паралелiзувабельнi", виконуються на наявних GPU чи CPU.

• Стандартнi чотири типи елементiв — F/D/C/Z, з певними обмеженнями є
припустимим змiшування.

• Основнi типи матриць (довiльної структури, симетричнi/ермiтовi, трикутнi,
"смугастi", i т.д. ) LAPACK.

• Практично всi операцiї LAPACK — обчислення обернених матриць,
розв’язування систем лiнiйних рiвнянь, обчислення власних значень та
векторiв, тощо.
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MAGMA — приклад

int N = 3;
int nrhs = 1;
int lda = 3;
int ipiv[3];
int ldb = 3;
int info;

/* LAPACK */
dgesv_(&N, &nrhs, A, &lda, ipiv, b, &ldb, &info);

/* MAGMA */
magma_dgesv_gpu( N, nrhs, A, lda, ipiv, b, ldb, &info );
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Бiблiотека CUSP

• Бiблiотека лiнiйної алгебри для C++.
• Пiдтримує багато типiв розрiджених матриць: Coordinate (COO), Compressed
Sparse Row (CSR), Diagonal (DIA), ELL (ELL), Hybrid (HYB).

• Пiдтримує множення векторiв на матрицi та транспонування.
• Пiдтримує багато iтеративних солверiв: onjugate-Gradient (CG), Biconjugate
Gradient (BiCG), Biconjugate Gradient Stabilized (BiCGstab), Generalized
Minimum Residual (GMRES), Multi-mass Conjugate-Gradient (CG-M),
Multi-mass Biconjugate Gradient stabilized (BiCGstab-M).

• Включає засоби iмпорту та експорту матриць.
• Робота iз щiльними матрицями пiдтримується, але зазвичай неефективна.
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Бiблiотека CUSP — приклад використання
// Створити порожню розрiджену матрицю формату HYB
cusp::hyb_matrix<int, float, cusp::device_memory> A;

..... Iнiцiалiзацiя A.....

// Видiлення мiсця для розв’язку (x) та правої частини рiвняння (b)
size_t N_s = 4;
cusp::array1d<float, cusp::device_memory> x(A.num_rows*N_s, float(0));
cusp::array1d<float, cusp::device_memory> b(A.num_rows, float(1));

// Критерiй зупинки iтерацiйного процесу
// iteration_limit = 100
// relative_tolerance = 1e-6
cusp::verbose_monitor<float> monitor(b, 100, 1e-6);

cusp::array1d<ValueType, MemorySpace> sigma(N_s);
sigma[0] = ValueType(0.1);
sigma[1] = ValueType(0.5);
sigma[2] = ValueType(1.0);
sigma[3] = ValueType(5.0);

// Розв’язати систему (A + \sigma_i * I) * x = b для
// кожного sigma_i методом спряжених градiєнтiв (Conjugate Gradient)
cusp::krylov::cg_m(A, x, b, sigma, monitor);
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Приклад використання CULA tools
Розв’язуємо рiвняння A ∗ X = B за допомогою вiдомої з LAPACK ф-цiї SGESV.

int N = 1024; int NRHS = 1; int i;
culaDouble* A = 0, * B = 0, * X = 0;
culaInt* IPIV = NULL;
culaStatus status;

culaDouble one = 1.0, thresh = 1e-6;
culaDouble diff;

A = (culaDouble*)malloc(N*N*sizeof(culaDouble));
B = (culaDouble*)malloc(N*sizeof(culaDouble));
X = (culaDouble*)malloc(N*sizeof(culaDouble));
IPIV = (culaInt*)malloc(N*sizeof(culaInt)); memset(IPIV, 0, N*sizeof(culaInt));

status = culaInitialize();

// Iнiцiалiзуємо A, B, X,

status = culaSgesv(N, NRHS, A, N, IPIV, X, N);
// X мiстить результат, як i для стандартної SGESV

culaShutdown();
free(A); free(B); free(IPIV);
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cuFFT — швидке перетворення Фур’є

• Робота з 1-, 2-, 3-мiрнi дiйсними та комплексними даними, як float так i
double, до 128 мiльйонiв елементiв.

• Iнтерфейс дуже схожий на FFTW.
• Асинхронна робота.
• Багатопоточнiсть (!).
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cuFFT — приклад

#define NX 64
#define NY 64
#define NZ 128

cufftHandle plan;
cufftComplex *data1, *data2;
cudaMalloc((void**)&data1, sizeof(cufftComplex)*NX*NY*NZ);
cudaMalloc((void**)&data2, sizeof(cufftComplex)*NX*NY*NZ);
/* Створити 3D FFT структуру */
cufftPlan3d(&plan, NX, NY, NZ, CUFFT_C2C);

/* Перетворити перший сигнал "на мiсцi" */
cufftExecC2C(plan, data1, data1, CUFFT_FORWARD);

/* Перетворити ще один сигнал */
cufftExecC2C(plan, data2, data2, CUFFT_FORWARD);

/* Звiльнити пам’ять*/
cufftDestroy(plan);
cudaFree(data1); cudaFree(data2);
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Програмнi пакети, що використовують CUDA, iлюстрацiя

Молекулярна динамiка

• AMBER 11
• NAMD
• GROMACS
• VMD
• Schrodinger Core Hopping
• NWCHEM
• HOOM
• ABINIT
• MDGPU
• LAMMPS
• OpenMM Library
• ACEMD
• TeraChem

Рiвень пiдтримки та ефективностi
використання CUDA у цих пакетiв
може дуже сильно вiдрiзнятися.

Iншi

• Matlab (Включаючи Jacket,
GPULib, )

• Mathematica
• LabVIEW
• R Statistical Environment
• OpenFOAM
• Metacomp CFD++
• Particleworks
• Moldflow
• ACUSIM
• aeth-drive QED modelling framework
• SEMCAD X
• GPMAD
• Ряд бiоiнформацiйних пакетiв
(CUDA-BLASTP, CUDASW++,
HMMER, PIPER Docking, OpenEye
ROCS)
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Мови

• Канонiчне рiшення — C/C++.
• FORTRAN, на жаль, тiльки в комерцiйнiй реалiзацiї. Iснують прив’язки для
нього, однак покинутi авторами, а тому застарiлi.

• Технологiя OpenACC — аналог OpenMP для CUDA. Поки пiдтримується
виключно комерцiйними рiшенням.

• Python — PyCUDA.
• Фреймвок Kappa дозволяє (принаймнi в теорiї) використовувати CUDA з
скриптових мов, таких як Lua, Perl, Ruby.

• Java — JCuda.
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CUDA-пристрiй IФКС — Tesla M2050

• Compute Capability — 2.0
• Мультипроцесорiв — 14
• CUDA Cores — 448
• Частота CUDA Cores — 1.15 ГГц
• Пам’ять, без ECC — 3 Гб
• Пам’ять, з ECC — 2.62 Гб
• Тип пам’ятi — GDDR5
• Шина пам’ятi — 384 бiти
• Частота пам’ятi — 1.5 ГГц
• Теор. продуктивнiсть, 32 бiт — 1030 GFLOPs
• Теор. продуктивнiсть, 64 бiт — 515 GFLOPs
• Теоретична швидкодiя пам’ятi — 148 Гб/с
• Швидкодiя пам’ятi, тест — 84 Гб/с
• Передача пристрiй–хост, тест — 2.85Гб/с
• Передача хост–пристрiй, тест — 2.20Гб/с
• TDP — 225 Ват
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Лiтература

1. Офiцiйна документацiя NVIDIA по CUDA — ”CUDA C Programming Guide”,
”CUDA C Best Practices Guide”, ”CUDA Toolkit Reference Manual” для
актуальної версiї CUDA.

2. ”Боресков А.В., Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA, 2010.”

3. Офiцiйна документацiя NVIDIA по OpenCL — ”OpenCL Programming
Overview”, ”OpenCL Programming Guide” ”OpenCL Best Practices Guide”.

4. Офiцiйна документацiя ATI/AMD та Intel по OpenCL.

5. В Iнтернетi є доволi багато хороших презентацiй та лекцiй, наприклад Mark
Murphy (UC Berkeley), ”GPU, CUDA, OpenCL programming”.

6. Сайт NVidia мiстить списки бiблiотек та програм, якi використовують CUDA.
Реєстрацiя на їх порталi для розробникiв (вимагає пiдтвердження, але
науковцiв якi мiнiмально акуратно заповнили форму, пiдтверджують
швидко) вiдкриває доступ до багатьох цiкавих продуктiв та матерiалiв.
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