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Цели на предметната програма (компетенции):
Овој предмет е наменет да се стекнат вештини и знаења за современите тренодви кај
параленото процесирање, гридови, пресметување со високи перформанси и пресметување
во облак.
Предметот има теориска и практична примена со цел да се исползуваат перформансите на
постојните архитектури и да се обезбедат можности за воведување на паралелно
пресметување.
Компетенции
По успешното завршување на овој предмет, студентот ќе биде во состојба да:
Знаење и разбирање - Студентот ќе бидат во состојба:
 јасно да ги спознае влијанието на апстракцијата, моделирањето и примената на
паралелното процесирање;;
 критички да ги дискутира и истражува клучните концепти кај системите за
паралелно пресметување засновани на архитектури со споделена меморија и
дистринбуирани системи, модели, методи и техники;;
10.
 критички да ги дискутира и истражува архитектонските и дизајнирачките
можности, со можност да се генерира соодветно најдобра метода и техника за
исползување на перфомансите на системот;;
Интелектуални вештини - Студентите ќе бидат во можност да:
 анализираат различни паралелни архитектури и да ги идентификуваат битните
релевантни карактеристики
 пронајдат сличности и разлики меѓу различните техники за паралелно
програмирање
 да применат практични вештини и покажат знаење за програмирање со примена на
паралелно процесирање.
Практични вештини - Студентот ќе биде во можност да:
 ги употреби познатите паралелни методи и техники за програмирање;;
 најде паралелно решение со најдобри перформанси за поставените проблеми;;
 постави, конфигрира и користи систем за пресметување во облак
Содржина на предметната програма:
 Архитектури за паралелно процесирање
 Пероформанси и карактеристики на паралелните системи
 Алгоритми и структури за паралелно процесирање
11.
 Концепти за паралелно процесирање и перформанси
 Конкурентни процеси
 Примери на програми кои ги исползуваат перформансите на повеќе јадра
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Паралелно програмирање на процесори со споделена меморија Open MP
Паралелно програмирање кај дистрибуирани процесори MPI
Процесорски полиња и мапирања на алгоритми, систолични полиња, процесорски
полиња, податочно проточни системи
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