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تکنولوژی مدرن به سازندگان پردازنده ھای امروزی اجازه می دھد تا منابع محاسباتی عظيمی در آخرين چيپ ھای خود وارد کنند.
رقابت برسر اين است که اين معماری ھا از افزايش ظرفيت به طرف افزايش کارآيی حرکت کنند .دھه ی آخر توسعه ی پردازنده
ھای گرافيکی نشان می دھد که طراحان  GPUبه شدت در اين امر موفق بوده اند .دراين مقاله به تجزيه وتحليل تکنولوژی و روند
ھای طراحی  GPUھا يی که امروزه ساخته می شوند می پردازيم و درمورد انتظاراتمان از آينده صحبت می کنيم.

1. Technology Trends
ما ھم مثل کاربران کامپيوتر عادت داريم که نسل جديد سخت افزارھای کامپيوتر سريعتر از نسل گذشته و دارای توانايی ھای بيشتر
باشد)والبته دارای قيمت کمتر( .اين سرعت چشم گير توسعه فقط به وسيله ی توسعه ی مداوم در تکنولوژی ھای اساسی ممکن است و
اين اجازه را به ما می دھد تا قدرت پردازش بيشتری بر روی چيپ ھا جايگزين شود .ھرسال درسازمان مسير جھانی حرکت
تکنولوژی نيمه ھادی ھا )(ITRSپيش بينی می شود که درصنعت نيمه رسانا تعدادی از ويژگی ھای مطلوب قابل اندازه گيری مثل
اندازه ی ترانزيستورھا و تعداد ترانزيستورھا درھر چيپ و مصرف کلی انرژی در سال جاری چگونه تعيير خواھند کرد .اين
برآمدھا تاثير عظيمی بر روی کمپانی ھای سازنده ی چيپ  ,وسايل ساخت چيپ و ھمين طور طراحان چيپ ھای نسل بعد می
گذارد .دربخش بعدی روش ھايی را که در آينده اجرا خواھند شد و نقشی که اين روش ھا درتوسعه ی پردازنده ھای گرافيکی آينده
ايفا خواھند کرد را شرح می دھيم.

1.1 Core Technology Trends
پردازنده ھای امروزی از ميليون ھا وسيله برای سوييچ کردن به نام ترانزيستور ساخته شده اند .ھمين طور که تکنولوژی پيشرفت
می کند اين ترانزيستورھا و اتصاالت ميان آنھا درسطح کوچکتری ساخته می شوند .درسال  Gordon Moore, 1965اشاره کرد که
تعداد ترانزيستورھايی که به صورت مقرون به صرفه می تواند در يک قالب پردازنده ی مجزا قرار گيرد ھرسال دوبرابر می
شود) Moore .(Moore 1965پيش بينی کرد که اين افزايش در آينده نيز وجود خواھد داشت .به اين پيش بينی که بارھا از آن نام
برده شد در اصطالح قانون  Mooreيا ھمان  Moore`s Lawمی گويند که امروزه در ھرسال تقريبا  50درصد جزييات بيشتری بر
روی يک قالب مجزای پردازنده قرار می گيرد .دراين  40سالی که از پيش بينی  Mooreمی گذرد تعداد ترانزيستورھا در قالب
پردازنده ھا از  50تا درسال  1965به صدھا ميليون در سال  2005تغييرکرده است و ما می توانيم انتظار داشته باشيم اين مقدار
رشد در دھه ی بعدی نيز ادامه يابد.
درنسل جديد چيپ ھا عالوه براين که تعداد ترانزيستورھا افزايش يافت اندازه ی ترانزيستورھا نيز کوچکتر شد .چون اندازه ی اين
ترانزيستورھا کوچکتر شده بود اين ترانزيستورھا سريعتر از ترانزيستورھای نسل قبل عمل می کردند و اين موضوع اجازه می داد

تا در مجموع نيز سريعتر کار کنند .ثبت شده است که سرعت ترانزيستورھا  15درصد در ھرسال افزايش می يابد
) .(Dally and Poulton 1998در پردازنده ھای مدرن ,يک سيگنال سراسری به نام  Clockباعث انجام محاسباتی که در يک
پردازنده اتفاق می افتد در ھمان زمان می شود ودرنتيجه استفاده کننده از پردازنده تاثير افزايش سرعت ترانزيستور را در افزايش
 Clockمشاھده می کند .در مجموع افزايش تعداد ترانزيستور و  Clock Speedبا ھم ترکيب می شوند و به افزايش توانايی پردازنده
منجر می شوند .توانايی اين پردازنده ھا ھرسال  71درصد زيادتر می شود.با وجود اين افزايش توانايی ساالنه ,ما می توانيم انتظار
داشته باشيم ھرسال ,ميزان محاسبات درھر چيپ 71 ,درصد نسبت به سال پيش بيشتر باشد.
حافظه ی نيمه رسانای کامپيوتر ,که از روش تقزيبا متفاوتی نسبت به پردازنده ی  Logicساخته می شود  ,با اين وجود باز ھم از
پيشرفت ھای يکسان در تکنولوژی ساخت بھره می برند ITRS .پيش بينی کرده توانايی محصولی به نام‐Dynamic random
 access Memoryيا ھمان حافظه ی  DRAMھرسه سال دو برابر می شود .کارآيی  DRAMاز دوراه قابل اندازه گيری است.
يکی از طريق پھنای باند يا ھمان  BandWidthکه تعداد  Dataھايی که در ھر ثانيه جابه جا می شوند را اندازه می گيرد و ديگر از
طريق تاخير زمانی يا ھمان Latencyکه با اندازه گيری مدت زمان ميان اين که  Dataی مورد نظر درخواست شده و پس فرستاده
می شود محاسبه می شود .سرعت افزايش کارآيی  DRAMبه اندازه ی سرعت افزايش توانايی پردازنده نيست .براساس ITRS 2003
پھنای باند  , DRAMھر سال  25درصد افزايش می يابد و تاخير زمانی  DRAMساالنه  5درصد بھبود می يابد.

 1.2نتايج پايانی
در کل ,بيشتر زمينه ھايی ) (Trendکه شرح داديم فقط درباره ی نکات مثبت صحبت کرديم و گفتيم که نسل جديد از لحاظ تکنولوژی
توليد ,توانايی پردازش  ,پھنای باند رم و تاخيرزمانی بھبود می يابد  .برای مثال ,اين افزايش توانايی که در ھر سال صورت به
سمتی حرکت می کند که ھر ) dieقطعه نازک مستطيلى از يک قرص نيمه ھادى سيليکان که به ھنگام ساخت مدارھاى
مجتمع بريده شده يا اليه اليه مى گردد( مجزا جزﯾيات و مجتمع ھای فراوانی وجود داشته باشد .پنجاه سال پيش
طراحان شروع کردند به قرار دادن واحد محاسبات  Floating-Pointﯾا ھمان  Floating-Point arithmetic Unitبر روی
 dieپردازنده و اﯾن تنھا چيزی بود که در  dieپردازنده قرار می گرفت .امروزه ,ھمين بخش کمتر از ﯾک ميليمتر مربع
اشغال می کند و می توان صدھا عدد از ھمين بخش در ھمان  dieپردازنده قرار داد.
اگرچه که مھمترﯾن نتيجه از اﯾن روند ھای تکنولوژی  ,تفاوت ميان آنھاست .وقتی که ﯾک بخش قابل اندازه گيری با
سرعتی متفاوت از بقيه تغيير می کند احتياج به دوباره فکرکردن درباره ی فرض ھای حاکم بر پردازنده ھا و طراحی
سيستم ھا به وجود می آﯾد .ما می توانيم سه تا موضوع کلی را تعيين کنيم که اﯾن موضو عات بر پيشرفت معماری
 GPUھا در آﯾنده کمک می کنندو آنھا عبارتند از محاسبات در مقابل ارتباط ),(Compute Vs. Communicate
تاخيرزمانی در مقابل پھنای باند )(Latency Vs. BandWidthوتوان).(Power

1.3 Compute Vs. Communicate
وقتی که به طور ھمزمان  Clock Speedو اندازه ی چيپ افزايش می يابد  ,مدت زمانی که يک سيگنال در تمام چيپ حرکت می-
کند )که برحسب Clock Cycleکه زمان ميان دو تيک از  Computer Clockاست( افزايش می يابد .برروی سريعترين پردازنده
ھای امروزی  ,فرستادن يک سيگنال از يک طرف چيپ به طرف ديگر به طور معمول چند  Clock Cycleطول می کشد و اين
زمان با عرضه ی پردازنده ھای نسل بعد افزايش می يابد .اين رويداد زمانی که افزايش ارتباط زمانی با مقدار محاسبات مقايسه می
شود قابل توصيف است .درنتيجه  ,در آينده ,طراحان مقدار محاسبات را در ترانزيستورھای چيپ ھا افزايش می دھند تا احتياج به
ارتباط ھای گران قيمت از ميان برود .تاثيراحتمالی ديگر  ,افزايش تعداد محاسبات انجام شده در يک ) Wordيک قسمت کوچک از
حافظه( از پھنای باند حافظه است.به عنوان مثال  ,اجازه بدھيد سه محصول برتر اخير  nVIDIAيعنی GeForce FX 5800محصول
 GeForce Fx 5950,2002محصول 2003و GeForce Fx 6800محصول  2004را با ھم مقايسه کنيم .حال اين کارت ھا را در

قالب نقطه ی اوج کارآيی برنامه ريزی  Floating‐Pointدر مقابل حداکثر پھنای باند سراسری به حافظه مقايسه می کنيمGeforce .
 Fx 5800از  2عمليات  Floating‐Pointبرای ھر  Wordاز پھنای باند سراسری پشتيبانی می کند اين موضوع در حالی است که
 Geforce Fx 5950از  2.66عمليات پشتيبانی می کند و  Geforce Fx 6800از تقريبا  6عمليات می تواند پشتيبانی کند.ما می-
توانيم انتظار داشته باشيم اين روند توسعه در نسل ھای بعدی پردازنده ھا نيز ادامه يابد.شکل  1داده ھای گذشته را که در آن تعداد
عمليات ھای  Floating‐Pointدر ھر ثانيه و  Memory Bandwidthقابل استفاده برای چند سری از معماری ھای  GPUرا نشان
می دھد.

1.4 Latency Vs. BandWidth
 gapھای بين مسير حرکت BandWidthو)Latencyتاخيرزمانی( از مھمترين گردانندگان معماری ھای نسل آينده اند .چون
تاخيرزمانی آھسته تر از  BandWidthپيشرفت می کند) ,(Patterson 2004طراحان بايد روش ھايی ابداع کنند تا اين مقدارھای
فراوان تاخيرزمانی را ھموار کند .اين امر به وسيله ی انجام کارھای مفيد در زمان ھايی که منتظر  Dataھای بازگشتی ازعمليات
ھايی زمانبر ھستيم انجام می گيرد.

 1.5توان
اگرچه ترانزيستورھای کوچک نسبت به ترانزيستورھای بزرگ تر توان کمتری دارند اما سرعت افزايش تعداد ترانزيستورھا بر
روی  dieيک پردازنده ی مجزا از سرعت مقدار توان کا ھش يافته در ھر ترانزيستور بيشتر است در نتيجه ھر نسل جديد احتياج به
انرژی بيشتری دارد ITRS.بيشترين توان قابل قبول برای چيپ ھای سال  2004به عالوه ی يک HeatSinkرا  158وات تخمين زده
است و اين مقدار رفته رفته تا سال  2008به  198وات افزايش می يابد .اين محدوديت توان يکی از مھمترين عوامل بازدارنده ی
پردازنده ھا در آينده خواھد بود .پس شايستگی در آينده ی نه چندان دور به وسيله ی تعداد عمليات ھايی که در ھر ثانيه انجام می شود
معلوم نمی شود بلکه به جای اين معيار از تعداد عمليات ھايی که در ھر ثانيه انجام می شود بر وات)توان مصرفی( استفاده می شود.
شکل  2تغييرات پيش بينی شده در توانايی ,DRAM BandWidth ,تاخير زمانی DRAMو مقدار توان را در  10سال آينده شرح
می دھد.

2. Keys to High Performance Computing
در بخش قبل ,مشاھده کرديم که تکنولوژی ھايمدرن اجازه می دھند ھرنسل جديد از سخت افزارھا توانايی بيشتری دارند .برای
استفاده ی موثر از وسايل محاسباتی بايد دو ھدف را در نظر گرفت :اول بايد وسايل محاسباتی را طوری سازمان دھی کنيم که
بتوانيم حداکثر کارآيی رااز نرم افزار مورد نظر ببريم و دوم اين که فراھم آوردن محاسبات فراوان واقعا صحيح نيست البته مديريت
صحيح اتصاالت برای تغذيه وسايل محاسباتی بر روی چيپ بسيارمھم است .دراين قسمت تکنيک ھای محاسبه ی بھينه و اتصاالت
بھينه را مورد بررسی قرار می دھيم و سپس در اين مورد اين که چرا  Microprocessorھای مدرن يا ھمان CPUھا نمی توانند به
خوبی ما را به اين اھداف برسانند.

2.1 Methods for Efficient Computation
در بخش اول مشاھده کرديم که می توان صد ھا بلکه ھزاران بخش محاسباتی را بر روی يک  dieمجزا قرار داد .بھترين راه برای
بھره بردن از ترانزيستورھای محاسباتی اين است که از سخت افزارھايی که محاسبات را انجام می دھند حداکثر استفاده راببريم و
اجازه بدھيم چند بخش محاسباتی ھمزمان با ھم ,از راه موازی سازی ) (Parallelismعمل کنند و مطمين شويم که اين ھر بخش
محاسباتی با حداکثر بازده خود کار می کند.
اگرچه تکنولوژی مدرن به ما اجازه می دھد تا تعداد فراوانی ترانزيستور بر روی ھر  dieقرارداد اما منابع ما نامحدود نيست.
استفاده از ترانزيستورھا به طور وسيع به سه طبقه ی تقسيم می شود Controlسخت افزاری که برای جھت دھی به محاسبات استفاده
م شود ,DataPath,سخت افزاری برای بھينه سازی محاسبات و  ,Storageکه سخت افزاری است برای ذخيره ی داده ھا .اگر ھدف
ما به حداکثر رساندن کارآيی) (Performanceاست ,ما بايد سخت افزار و نرم افزار را در مسيری قرار دھيم که به اجازه می دھد
که تعداد ترانزيستورھای موجود در  DataPathکه عالقه مند به انجام دادن محاسبات ھستند را به حداکثر برسانيم.
ما می توانيم اجازه دھيم عمليات ھا به طور ھمزمان در  DataPathرخ دھند .اين تکنيک در اصطالح  parallelismنام دارد .ما
می توانيم راه ھای مختلفی را برای بھره بردن از  parallelismتجسم کنيم و اجازه دھيم تا چند عمل به ھمزمان اجرا شوند .وظايف
پيچيده مثل) Graphic Processingپردازش گرافيکی( ,که به دليل ويژگی ھايش ترکيبی از وظايف پشت سرھم و متوالی است .وقتی
که اين برنامه ھا را اجرا می کنيم  ,ما می توانيم بعضی از اين تکليف ھا را بر روی داده ھای مختلف در يک لحظه انجام دھيم
) .(Task Parallelismدر يک مرحله ,اگر در حال انجام يک وظيفه برای عناصر داده ای مختلف باشيم  ,ما می توانيم از
 parallelismبرای محاسبه ی آنھا به طور ھمزمان استفاده کنيم.ما می توانيم به جای انجام يک ارزيابی پيچيده از يک عنصر داده
ای مچزا ,چند عمليات ساده را به طور ھمزمان ارزيابی کنيم) .(Instruction Parallelismبرای اينکه صدھا واحد محاسبه را به
صورت موثر استفاده کنيم  ,می توانيم از برخی يا ھمه ی اشکال  parallelismاستفاده کنيم.
در ھر ماموريت ,می بايست بتوانيم تمام واحد ھای محاسباتی را به طور کامل برنامه ريزی کنيم در آن صورت است که می توان
يک ماموريت را به خوبی انجام داد .البته ترانزيستورھا می توانند راندمان باالتری داشته باشند وا ين کار با تخصصی کردن آنھا يا
ھمان  Specializationانجام می شود .اگر يک واحد محاسبه خاص ,فقط يک شکل از اعمال محاسباتی را انجام دھد  ,می توان اين
واحد به آن شکل از اعمال محاسباتی خاص تخصيص يابد و در نتيجه به راندمان قابل توجھی دست يافت .برای مثال Triangle
 ,Rasterizationکه عمليات است که فضای سه گوشی از صفحه ی نمايش را به قطعاتی کوچکی که اين سه گوش را می پوشاند
تبديل می کند ,زمانی که عمليات  Rasterizationبرای سخت افزارھای تک منظوره صورت می گيرد مقدار بازده بسيار بيشتری
را محقق می کند تا اين که به جای آن سخت افزارھای قابل برنامه ريزی استفاده می شود.

2.2 Methods for Efficient Communication
ھمان طور که دربخش  1.2مشاھد نموديد سرعت پيشرفت پھنای باند در خارج چيپ) (off‐Chipکمتر از توانايی انجام عمليات ھای
محاسباتی در داخل چيپ) (On‐Chipاست ,پس بايد پردازنده ھايی که کارآيی فوق العاده دارند تا حد امکان اين ارتباطات off‐Chip
را کاھش دھند .ساده ترين راه برای دست يابی به اين امر ,خالص شدن از دست اين ارتباطات می باشد .پردازنده ھای مدرن سعی
می کنند تا می توانند داده ھای را بر روی چيپ نقل و انتقال کنند و ارتباطات خارج چيپ ) (Off‐Chipرا فقط به آوردن و ذخيره ی
داده ھای سراسری محدود می کنند.

راه ديگر برای کم کردن اين ارتباطات فزاينده ,از طريق  cachingمی باشد يعنی يک کپی از جديدترين داده ی استفاده شده از رم
برروی چيپ ذخيره می شودو اگر اين داده دوباره مورد نياز بود ديگر الزم نيست که اين داده از طريق ارتباطات خارج چيپ آورده
شود .اين شکل  Cachingداده ھا بيشتر در معماری ھای آينده به کار می روند و به  cacheھای محلی توسعه خواھند يافت که اين
 Cacheھا ھمان حافظه ھايی ھستند که توسط کاربر کنترل می شود و نياز ارتباط ھای  On‐Chipرا برطرف می کند.اين Cache
ھا به صورت کامال موثر  ,ترانزيستورھا را به صورت حافظه ی  Cacheاستفاده می کند  .تکنيک قدرتمند ديگر  Compressionيا
ھمان فشرده سازی است که فقط شکل فشرده شده ی  Dataجابه جا می شود و در خارج از چيپ ذخيره می شود Compression.ھم
توسط ترانزيستورھا انجام می شود)سخت افزارھای  Compression/Decompressionالزم است( و محاسبات برای پھنای باند
خارج از چيپ صورت می گيرد).عمليات  Compression/Decompressionبايد انجام شود(.

2.3 Contrast to CPUs
ريزپردازنده ھای پرقدرت امروزی  ,چندين نوع برنامه را تحت پوشش قرار می دھند که ھرکدام از آنھا استفاده ی خاص خود را از
 Pipelineھای گرافيکی کامپيوتر می کنند .درمجموع اين برنامه ھای چندمنظوره  Parallelismکمتری دارند ,به کنترل پيچيده تری
نيازمندند و کارآيی کمتری نسبت به  Piplelineھای  Renderingبرخوردارند .درنتيجه ,اھداف طراحی که ما بر می شمرديم ,آن
اھدافی نيست که برای  CPUمشخص شده بود و CPUھا طراحی ھای متفاوتی دارند که اين طراحی ھا ,ترسيمات ضعيف در
Pipelineھای گرافيکی و برنامه ھای ديگری با ويژگی ھای مشابه را نتيجه می دھد.
الگوھای برنامه نويسی  , CPUعموما زنجيره ای) (Serialھستند که به قدر کافی موازی سازی داده ھا) (Data Parallelismرا در
برنامه ھا نمايش نمی دھند .خود سخت افزار  CPUاست که باعث به وجود آمدن اين الگو می شود :معموال CPU ,در ھر لحظه يک
قسمت از داده ھا را پردازش می کند و اصال از موازی سازی داده ھا) (Data Parallelismاستفاده نمی کندCPU .ھا کارخوبی که
انجام می دھند اين است که از موازی سازی دستورات )(Instruction Parallelismاستفاده می کنند و اخيرا در CPUھا بخش ھايی
اضافه شده که عالوه بر دستورات ,اجازه می دھند بعضی از داده ھا نيز به صورت موازی اجرا شوند از جمله ی اين بخش ھا می
توان به Intel’s SSEو  PowerPC’s AltiVecاشاره کرد .البته بايد گفت که اين مقدار از موازی سازی) (Parallelismبسيار از
موازی سازی )(Parallelismکه در  GPUصورت می گيرد کمتر است.
يک دليل برای اين که سخت افزارھای موازی) (Parallel Hardwaresدر  CPU DataPathکمتر رايج ھستند اين است که طراح
تصميم گرفته است تا ترانزيستورھای بيشتری را برای کنترل سخت افزار صرف کند.برنامه ھای  CPUنسبت به برنامه ھای GPU
به کنترل ھای بسيار پيچيده تری نياز دارند در نتيجه بخش عظيمی از ترانزيستورھا و سيم ھا وظيفه ی کنترل ھای بسيار پيچيده ای
مثل تقسيم محاسبات) (Branch Predictionو اجرای خارج از نوبت) (Out‐Of‐Order Executionرا بر عھده می گيرند در نتيجه
بخش کمی از Dieمربوط به  CPUصرف انجام محاسبات می شود.
چون  CPUبرنامه ھای چند منظوره را شامل می شود در نتيجه سخت افزار خاصی برای انجام کارخاصی را شامل نمی شود اما
 GPUمی تواند کارخاصی راانجام دھد و در اين راه از سخت افزارھايی که برای کارھای خاصی طراحی شده اند بھره ببردکه اين
موضوع باعث افزايش کارآيی  GPUنسبت به حالتی که از يک سخت افزار ھمه منظوره قابل برنامه ريزی استفاده شود.
ودر آخر بايد گفت که سيستم حافظه ای که برای  CPUھا استفاده می شود برای بھره بردن از کمترين مقدار تاخير زمانی طراحی
شده است در حالی که سيستم حافظه ای که برای  GPUاستفاده می شود حداکثر ظرفيت را ھدف می گيرد .عدم وجود موازی
سازی) (Parallelismباعث شد تا برنامه ھای  CPUمجبور شود تا ارجا به حافظه را ھرچه سريعتر برگردانند تا  CPUبتواند به
کار خود را ادامه دھد .درنتيجه  ,سيستم حافظه ی  CPUاز اليه ھايی ازحافظه ی ) cacheکسر عظيمی از ترانزيستورھای Chip
تشکيل دھنده ی اين بخش است( تشکيل شده است تا اين تاخير زمانی راکاھش دھد .اگرچه که  Cacheبرای بسياری از داده ھا بی-
فايده است)مثل ورودی ھای گرافيکی و آن دسته داده ھايی که فقط يک بار در دسترس قرار می گيرند( .در  Pipelineھای گرافيکی

 ,به حداکثر رساندن ظرفيت برای ھمه ی عناصر مھمتر از به حداقل رساندن تاخيرزمانی برای ھر عنصر است و اين موضوع
باعث استفاده ی بھتر از سيستم حافظه ی  GPUمی شود و در نتيجه در مجموع کارآيی بيشتری را فرا ھم می نمايد.

3.Stream Computation
دربخش قبل مشاھده کرديم که ساختن پردازنده ھايی با کارآيی فوق العاده امروزی به بھينه انجام دادن محاسبات و ارتباطات بھينه
احتياج دارد .بخشی از داليل اين که  CPUھا را از رسيدن به بسياری از کاربردھای پر بازده محروم می کند اين است که شکل
برنامه نويسی س﷼ يا زنجيره ای دارند) (Serial Programming Modelو ھمين موضوع باعث می شود الگوھای موازی-
سازی)(Parallelismو ارتباطات پوشيده باقی بمانند.در اين بخش در مورد شکل برنامه نويسی جاری صحبت می کنيم (Stream
) Programming Modelکه برنامه ھا را به گونه ای سازماندھی می کند که برنامه اجازه يابد به حداکثر کارآيی در محاسبات و
ارتباطات دست يابد .اين شکل برنامه نويسی پايه ی برنامه نويسی پردازنده ھای گرافيکی)(GPUھای امروزی است.

3.1 The Stream Programming Model
در شکل برنامه نويسی جاری ) , (Streamھمه ی داده ھاجاری ) (Streamدرنظر گرفته می شود ,يعنی به عنوان مجموعه ای
ترتيبی از داده-ھايی از يک نوع خاص شناخته می شوند .اين نوع خاص می تواند ساده باشد)مثل  Streamای ازاعداد  integerيا
 (Floating‐Pointيا پيچيده باشد)مثل  Streamای از نقاط) ,(Pointsسه گوش ھا ) (Trianglesيا ماتريس ھای تبديل( .درحالی که
يک  Streamمی تواند ھر طولی داشته باشد ,ما خواھيم ديد که ھر چه يک Streamطوالنی تر باشد)صدھا يا حتی تعداد بيشتری
جز در يک Streamوجود داشته باشد( عمليات ھا بر روی آنھا از بازده باالتری برخوردارند .عمليات ھايی که بر روی Streamھا
اجازه داده می شوند عبارتند از  Copyکردن ,مشتق گرفتن زير  (Deriving SubStream) Streamاز  Streamھا  ,انديس گذاری
 Streamھا بوسيله ی يک  Streamاز indexھا و انجام دادن محاسبات بر روی  Streamھا بوسيله ی Kernelھا.
 Kernelبر روی ھمه ی  Streamھا عمل می کند و يک يا چند Streamبه عنوان ورودی دريافت می کند و يک يا چند Streamبه
عنوان خروجی توليد می کند .ويژگی ھايی که يک  Kernelرا به ما می شناسانند عبارت است از اين که يک  Kernelبر روی
ھمه ی Streamھايی که شامل عناصرشان ھشتندعمل می کند در نتيجه با عناصر مجزا مخالف است.عادی ترين استفاده ی يک
 Kernelاين است که از آن برای انجام عمليات تابع بر روی ھر کدام از عناصر موجود در يک  Streamکه به عنوان ورودی
درنظرگرفته شده است استفاده شود).يک عمليات نگاشت) ((MAPبرای مثال يک Kernelکه برای انجام تبديل به کار می رود ممکن
است ھر کدام از عناصر يک  Streamاز نقاط را به نقطه ای در دستگاه مختصات ديگر تصوير کند Kernel .ھای ديگری نيز
وظيفه ی انبساط )(Expansionرابر عھده دارند)که بيش از يک عنصر خروجی برای ھر عنصر ورودی توليد می کند( ,عده ای
ديگر وظيفه ی کاھش) (Reductionيک  Streamرا برعھده دارند )که بيش از يک عنصر با ھم ترکيب می شوند تا خروجی
مجزايی را توليد کنند( و عده ای ديگر فيلتر) (Filterھستند)آنھايی که زيرمجوعه ای از ورودی ھا را به عنوان خروجی تحويل می-
دھند(.
خروجی  Kernelفقط عمليات صورت گرفته بر روی ورودی ھای  Kernelاست و درون يک يک  Kernelمحاسبات بر روی يک
عنصر از  , Streamھيچ وقت بر روی عنصر ديگر تاثير نمی گذارد .اين محدوديت ھا دو امر مفيد را به ھمراه دارند .يکی اين
که داده ای که برای اجرا شدن Kernelنياز است در ھنگام نوشته شدن و يا  Compileکردن  Kernelمشخص می شود .بنابراين يک
Kernelمی تواند زمانی که عناصر ورودی و داده ھايی که در خالل محاسبات به دست می آورد را به صورت محلی) (Localو يا
ارجاع ھايی عمومی کامال کنترل شده) (Carefully Controlled Global Referencesبه صورت کامال بھينه ذخيره کند .دوم اين

که استقالل مورد نيازبرای انجام محاسبات بر روی عناصر مجزای  Streamدر درون يک  Kernelمجزا به ما اجازه می دھد تا
چيزی که به عنوان محاسبات سری (Serial Kernel Calculation) Kernelشناخته شده بر روی يک سخت افزار موازی صورت
بگيرد.
در قالب برنامه نويسی جاری) , (Stream Programmingنرم افزاری که مورد استفاده قرار می گيرد توسط متصل کردن چند
 Kernelبه ھم توليد می شود .به عنوان مثال ,پياده سازی  Pipelineھای گرافيکی در قالب  Stream Programmingبايد Kernel
برنامه ی  Kernel , Vertexی توليد  Clipping Kernel , Triangleو خيلی Kernelھای ديگر را بنويسيم و سپس خروجی ھر
 Kernelرا به ورودی Kernelبعدی متصل کنيم .شکل  3چگونگی پياده سازی  Graphics Pipelineرا در قالب  Streamنشان
می دھد .اين قالب ارتباطات ميان  Kernelھا را به صورت آشکارا نمايش می دھد و از محل قرارگرفتن داده ھا بين  Kernelھای
اصلی در  Graphics Pipelineاستفاده می کند.
 Graphics Pipelineبه داليل زيادی به خوبی بر قالب  Streamمنطبق است  .ھمان طور که قبال گفتيم  ,Graphics Pipelineاز
مراحل) (Stagesمحاسباتی که داده ھا ميان اين مراحل در جريان اند ساخته شده است .اين ساختمان مشابه مفھوم  Streamو
 Kernelدر قالب برنامه نويسی  Streamمی باشد .داده ھايی که ميان مراحل مختلف در  Graphics Pipelineجاری می شوند ,به
شدت محلی شده اند به گونه ای که به محضی که داده ای در مرحله ای توليد می شود ,در مرحله ی بعد مصرف می شود .درقالب
برنامه نويسی به شکل  Stream ,Streamھايی که از ميان  Kernelھا می گذرند ,رفتار يکسانی را نمايش می دھند.و محاسباتی که
در ھر مرحله از  Pipelineصورت می گيرد برای انواع داده ای ابتدايی مختلف يکسان است واين موضوع اجازه می دھد تا اين
مراحل به راحتی به شکل  Kernelترسيم شوند.
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قالب  Streamاز چندين طريق ما را به محاسبات بھينه مجھز می کند .مھمترين عامل اين بھينه سازی ,اين است که  Streamھا
باعث ظاھر شدن موازی سازی در کاربرد ھا می باشد.چون  Kernelھا بر روی تمام  Streamعمل می کند و عناصر Stream
می توانند به وسيله ی سخت افزارھای داده موازی) (Data‐Parallel Hardwareبه صورت موازی پردازش شوندStream .ھای
بلند با عناصرفراوان اجازه می دھند تا اين مرحله از موازی سازی داده ھا در حد زيادی بھينه شود.در ھنگام پردازش يک داده ی
مجزا ,ما می توانيم از مرحله ی موازی سازی دستورات) (Instruction‐Level Parallelismبھره ببريم .و چون در کاربردھا از
چندين  Kernelاستفاده می کنيم  ,چندين  Kernelبه شدت با ھم  Pipelineمی شوند و به صورت موازی پردازش می شوند در
نتيجه از موازی سازی وظايف) (Task‐Level Parallelismاستفاده می کنيم.

تقسيم کردن يک کاربرد مطلوب به  Kernelھا به ما اجازه می دھد تا سخت افزارھا را به گونه ای پياده سازی کنيم تا به اجرای
عمليات يک يا چند  Kernelاختصاص يابند .سخت افزارھا با کاربردخاص) , (Special‐Purpose Hardwareبا کارآيی فوق-
العاده اش در مقابل سخت افزارھای قابل برنامه ريزی ,می توانند به خوبی در اين قالب برنامه نويسی استفاده شوند.
سرانجام ,فقط کنترل ھای ساده در ھنگام اجرای  Kernelاجازه ی جريان دارند و اين موضوع اين امکان را می دھد تا پياده سازی
سخت افزار به گونه ای باشد تا اکثر ترانزيستورھايش را به  datapath Hardwareاختصاص يابد نه به . Control Hardware
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ارتباطات کارآمد يکی از اھدااف اصلی قالب برنامه نويسی  Streamاست.اول ,اين که ارتباطات خارج از چيپ ‐((Global)off
) chipزمانی که  streamھا را به حافظه انتقال می دھد يا از آن خارج می کند بسيار بھينه تر عمل می کنند تا اين که عناصر
مستقل را به حافظه انتقال دھد يا از آن خارج کند.چون ھزينه ی)اين ھزينه از زمان ,پردازش يا ھرچيز ديگر را شامل می شود(
ثابتی برای آغاز کردن يک انتقال برروی  Streamمی تواند ناديده گرفته شود اما اين ھزينه بر روی ھر عنصر مجزا وجود دارد.
نکته ی ديگر اين که سازماندھی کاربردھا به صورت زنجيره ای از Kernelھا اجازه می دھد تا نتايجی که در خالل اجرای Kernel
ھا به دست می آيد بر روی چيپ) (On‐Chipباقی بماند و به انتقال آنھا به/از حافظه نيازی نداشته باشيم Kernel .ھای بھينه  ,سعی
می کنند ورودی ھا و داده ھای محاسبه شده ی ميانی را درخالل واحد ھای اجرای  Kernelبه صورت )Localمحلی( نگه دارند در
نتيجه ,ارجاع به داده ھا) (Data Referencesھيچ وقت به خارج يا  Data Cacheدر کنار چيپ رخ نمی دھد در صورتی که اين
اتفاق در  CPUرخ نمی دھد.در آخر بايد گفت)Pipelining ,انجام چند عمل در کنار ھم برای کاھش زمان انجام عمليات( بسيار عميق
در ھنگام اجرا ,اجازه می دھد تا سخت افزار به گونه ای ساخته شوند تا زمانی که منتظر بازگشت  Dataاز حافظه ھای سراسری
ھستند ,سخت افزار به انجام کارھای مفيد ادامه دھد.

3.2 Building a Stream Processor
قالب برنامه نويسی  , Streamبرنامه ھا را به گونه ای سازماندھی می کند که ھم موازی سازی) (Parallelismرا گسترش دھد و
ھم ارتباطات بھينه را فراھم آورد .برنامه نويسی در قالب  Streamتنھا نيمی از راه حل می باشد.سخت افزارھای گرافيکی با کارآيی
باال می بايست به صورت کامال بھينه ھم از قدرت محاسباتی با کارآيی فراوان بھره ببرندو ھم عمليات ھای محاسباتی راکامال کارآمد
انجام دھند که اين دو موضوع به وسيله ی قالب  Streamقابل بھره برداری می باشند .چگونه می توان ساختمان يک )GPUپزدارنده
ی گرافيکی( را پياده سازی کنيم تا مطمين شويم به باالترين عملکرد ممکن دست يافته ايم؟
اولين قدم برای ساخت يک  GPUبا کارآيی فوق العاده ,طرح ريزی  Kernelھا مورد استفاده در Pipelineھای گرافيکی به
واحدھای مستقل قابل استفاده بر روی يک چيپ مجزاست .درنتيجه ھر  Kernelروی بخش مجزايی از يک چيپ پياده سازی شده
است  ,اين نوع سازماندھی را  Task Parallelيا موازی کردن وظايف گويند که نه تنھا باعث موازی سازی در سطح وظايف می
شود)چون ھمه ی  Kernelھا می توانند به صورت مجزا اجرا شوند( بلکه می توان سخت افزارھايی برای بخش ھای کاربردی تا
Kernelخاص تخصيص داد .ساختار موازی سازی وظايف ) (Task Parallel Organizationباعث ايجاد ارتباطات کامال موثر
ميان  Kernelھا می شود و چون واحدھای کاربردی که از  Kernelھايی در  Graphic Pipelineخود استفاده می کنند که بر روی
چيپ ھمسايه اند در نتيجه اين  Kernelھا می توانند بدون نيازبه دسترسی به حافظه  Globalبه صورت کامال مفيد با يکديگر ارتباط
داشته باشند.
در ھر مرحله از  Graphic Pipelineکه توسط واحد پردازشی روی چيپ انجام می شود GPU ,استقالل خود را از ھرکدام از
عناصر  Streamبا پردازش چندين عنصر داده ای به صورت موازی آشکار می کند .ترکيب موازی سازی در سطح وظايف‐(Task
) Level Parallelismو در سطح داده ھا) (Data‐Level Parallelismباعث می شود تا  GPUھا به صورت کامال مفيد از دوازده
واحد کاربردی به صورت ھمزمان استفاده کنند.

ورودی به  Graphics Pipelineبايد توسط  Kernelھا به صورت پشت سر ھم انجام گيرد درنتيجه ممکن است يک عنصر ھزاران
چرخه را برای کامل شدن عمليات پردازش پشت سر گذارد .اگر حافظه ی مرجع با تاخير زمانی باال در عمليات پردازش عناصر
معينی نياز است ,واحد پردازشی می تواند در خالل اين که داده ھا آورده ) (Fetchمی شوند به سادگی بر روی بقيه عناصر کار کند.
اين  Pipelineھای عميق پردازنده ھای گرافيکی مدرن امروزی اند که عمليات ھای دارای تاخير زمانی را به صورت کامال موثر
ھموار می کنند.
سال ھا بود که  Kernelھايی که  Graphics Pipelineرا تشکيل می دھند در سخت افزار گرافيکی به صورت واحد ھای کاربردی
ثابت پياده سازی شدھه بودند و قابليت برنامه نويسی توسط کاربر بسيار کم و يا اصال نبود .در سال  ,2000برای اولين بار GPUھا
به کاربران اين فرصت را دادند تا Kernelھای منحصر به فردی بنويسند و در  Graphics Pipelineاز آن استفاده کنند GPU.ھای
امروزی که از پردازنده ھايی با قابليت موازی سازی داده ھا با کارآيی فوق العاده بھره می برند ,از دو  Kernelدر Graphicss
 Pipelineخود استفاده می کنند :يک Vertex Programکه به کاربران اجازه می دھد تا يک برنامه را بر روی تک تک Vertex
ھايی که از  Pipelineمی گذرند ,اجرا کند Fragment Program.که اجزه می دھد تا برنامه بر روی ھر  Fragmentاجرا شود.
ھر دوی اين مراحل اجازه ی انجام محاسبات اعشاری با دقت يکسان را دارند .اگر چه اين موارد در ابتدا به قصد افزايش قابليت سايه
زنی انعطاف پذير و برآورد نور پردازی ھا تامين شدند اما توانايی آنھا در رسيدن به سرعت ھای محاسباتی زياد در برنامه ھايی که
توسط کاربرتعيين شده است ھمراه با دقت کافی برای آدرس دھی در مسايلی که به محاسبات ھمه منظوره (General‐Purpose
) Computationنياز است باعث شد تا اين پردازنده ھا به صورت کامال موثر به پردازنده ھای  Streamقابل برنامه ريزی تبديل
شوند) .(Programmable Stream Processorsکه پردازنده ھايی اند که نسبت به Graphic Pipelineھای ساده ,کاربردھای
بسيار وسيع تری را دارند.

4.The Future and Challenges
مھاجرت GPUھا به پردازنده ھای Streamای که قابليت برنامه نويسی دارند ,نقطه ی اوجی در ميان روش ھايی که در دوران
گذشته طی شده است را نشان می دھد .اولين روند ,توانايی متمرکز کردن مقدار فراوانی محاسبات بر روی يک  Dieپردازنده ی
مجزاست البته در کنار اين موضوع بايد به توانايی ھاو استعدادھای طراحان  GPUھا اشاره کرد که توانسته اند از اين منبع محاسباتی
به خوبی استفاده کنند .علم اقتصاد مقياس که با توليد ده ھا ميليون پردازنده پردازنده در ھرسال پيوند خورده است باعث می شود
تاقيمت يک پردازنده گرافيکی به اندازه کافی نزول کند تا آنجا که پردازنده ی گرافيکی ,امروزه به عنوان يک بخش استاندارد و
عادی کامپيوتر ھای  Desktopدرآمده است و افزايش معقوالنه ی قدرت برنامه نويسی با دقت برای  Pipelineباعث شده است تا
گذار از يک پردازنده ی )Hard‐Wiredوسيله ی الکترونيکی که فقط حاصل از مدارھای الکترونيکی متصل به ھم است و نرم افزار
اصال در آن تاثيری ندارد( ودارای استفاده ی خاص) (Special‐Purposeبه يک پردازنده ی بسيار قدرتمند و قابل برنامه ريزی که
می توان در موارد بسيار وسيع از آن استفاده کرد ,کامل شود .
اما  ,آيا اکنون ,می توان انتظار پيشرفت در پردازنده ھای گرافيکی آينده را داشت؟

4.1 Challenge: Technology Trends
ھر نسل جديدی از سخت افزارھا در ميان سازندگلن  GPUرقابت جديدی راه می اندازد و آنھا در پی اين موضوع اند که چگونه به
صورت بھينه از منابع سخت افزاری جديد استفاده کرد تا در کارآيی و تعداد عمليات ھايی که می توان انجام داد تحولی در جھت
پيشرفت حاصل شود؟ ترانزيستورھای جديد صرف افزايش کارآيی در بخش بزرگی از کار می شوداين افزايش کارآيی از افزايش
مقدار موازی سازی گرفته تا اضافه کردن عمليات جديد در  Pipelineتاثير خود را می گذارد .ھمچنين با تغيير تکنولوژی ھا شاھد
پيشرفت معماری ھا نيز ھستيم.
ھمان طور که در بخش  1.2اشاره شد ,معماری ھا در آينده ,به صورت کامال فزاينده از ترانزيستورھا استفاده می کنند و اين عمل را
جايگزين نياز به ارتباطات) (Communicationمی کنند.ما می توانيم انتظار تکنيک ھای  Cachingبسيار موثرتر را داشته باشيم
که نه تنھا ارتباطات خارج  (OFF‐Chip Communication) Chipرا کاھش می دھند بلکه ارتباطات روی (ON‐Chip Chip

) Communicationرا نيز کم می کنند.ما شاھد اين موضوع خواھيم بود که محاسبات) (Computationجای
ارتباطات) (Communicationرا خواھند گرفت.برای مثال ,استفاده از حافظه ی مربوط به  Textureھا به عنوان يک جدول که
دايم به آن مراجعه می شود از ميان خواھد رفت و با ,محاسبه ی کامال پويای) (Dynamicمقدارھای موجود در جدول ھايی که به آنھا
مراجعه می شد ,جايگزين خواھد شد .و ھمچنين به جای فرستادن  Dataبه فاصله ی دوری بر روی  Chipو به يک منبع محاسباتی
وسپس دريافت حاصل ,به سادگی می توانيم يک منبع ديگری بسازيم و محصوالت را به صورت کامال محلی) (Locallyمحاسبه کنيم.
دراين دادوستد) (Trade‐Offبين ارتباطات)(Communicationو محاسبه مجدد , (Recompute/Cache) Cache/بيشتر دومی را
انتخاب می کنيم.
افزايش قيمت ارتباطات) , (Communicationبر روی معماری ريز پردازنده ھا نيز تاثير خواھند گذاشت ,ھم اکنون طراحان بايد به
صورت به روشنی باری زمان الزم برای ارسال داده ھا درداخل يک  Chipبرنامه ريزی کنند; حتی زمان ھای مربوط به ارتباطات
محلی ,در محاسبات مربوط به زمان بندی ھا قابل اھميت می شوند.

4.2 Challenge:Power Management
ايده ھايی که برای چگونگی بھره برداری از ترانزيستورھای  GPUھای نسل آينده ,بايد توسط واقعيتی به نام بھای اين ترنزيستورھا,
تعديل شود.مديريت توان) (Power Managementبه بخش حياتی از طراحی پردازنده ھای گرافيکی تبديل شده است و ھر نسل
جديد از سخت افزار ھا که عرضه می شوند ,به توان بيشتری نياز دارند .درآينده ,ممکن است شاھد حرکت بزرگی به سمت مديريت
توان به صورت پويا ) (Dynamic Power Managementدر حين عمليات ھای منحصر به فرد باشيم  .مثل افزايش ميزان طراحی
ھای منحصر به فرد يا نگھدارنده ی توان) (Power‐Awareبرای قسمت ھای پرمصرف) (Power‐Hungryپردازنده ی گرافيکی.و
سيستم مديريت خنک کننده ی بسيار پيشرفته تر برای پردازنده ھای گرافيکی پيشرفته تر.روند تکنولوژی نشان می دھد که احتياج به
توان بيشتر ادامه خواھد يافت و تا رسيدن به نسل آينده ی چيپ ھا افزايش خواھد يافت پس کار مداوم در اين بخش ,موضوع مھمی
باقی خواھد ماند.

4.3 Challenge : Supporting More Programmability and Functionality
در حالی که نسل کنونی سخت افزارھای گرافيکی ,اساسا قابل برنامه ريزی بيشتری نسبت به نسل گذشته دارند ,اما شکل اصلی
قابليت برنامه ريزی اين  GPUھا از شکل ايده آل خود بسيار دور است.يک قدم به سمت حرکت در جھت اين روش) (Trendافزايش
کارآيی و انعطاف پذيری در دو واحد کنونی قابل برنامه ريزی است ) .(Vertex , Fragmentاحتماال در آينده شاھد مجموعه دستور
العملھا در کنار يکديگر جمع شوند و کارآيی را افزايش دھند و ظرفيت روند کنترل آنھا خيلی کلی تر خواھد شد .حتی ممکن است
شاھد سخت افزارھای قابل برنامه ريزيی باشيم که در انجام يک عمل بين اين دو مرحله مشترک اند تا اين که بتوان ھر چه بھتر از
اين منابع استفاده کرد .معماری  GPUخيلی متفکرانه خواھد بود اگرچه که اين پيشرفت ھا ,در کارآيی GPUبرای وظايفی که به ھسته
محول می کنند ,بی تاثير است .انتخاب ديگگر گسترش دادن قابليت برناه نويسی برای واحدھای مختلف است .چون اشکال ھندسی
اوليه به صورت خاص با کمک گرفتن از قابليت برنامه نويسی ساخته می شوند ,احتماال در آينده نزديک شاھد پردازش ھای قابل
برنامه ريزی بر روی  pixel, triangle, surfaceخواھيم بود.
در عين حال که شرکت ھای فروشنده ی  , GPUدر حال پشتيبانی ازتعداد  Pipelineھای کلی) (General Pipelinesبيشتری ھستند
و محاسبات  shaderپيچيده تر و گوناگونی استفاده می کنند ,بسياری از محققان کارھايی خارج از محدوده ی فعاليت ھایPipeline
ھای گرافيکی ) (Graphics Pipelineمحول می کنند.محاسبات ھمه مظوره) (General Purpouse Computationبر روی
جامعه ی  GPUھا ) , (GPGPUتوانست تا مسايلی موجود در زمينه ھايی مانند شبيه سازی بصری) , (Visual Simulationپردازش
تصاوير ) , (Image Processingروش ھای عددی و پايگاه ھای داده ای را با موفقيت بر روی سخت افزارھای گرافيکی حل کند.
می توانيم انتظار داشته باشيم تا اين تالش ھا با ادامه ی افزايش کارآيی و قدرت  GPUھا افزايش يابد.

در گذشته شاھد وظايفی در  GPUھا بوديم که از وظايفی که قبال مربوط به  CPUھا بوده است ,نتيجه شده اند .مشتريان قديمی سخت
افزار ھای گرافيکی نمی توانستند پردازش ھای ھندسی خود را بر روی پردازنده ھای گرافيکی انجام دھند و ھمين  5سال پيش بود
که توانستند کل  Pipelineھای گرافيکی را روی يک چيپ مجزا سوار کنند.اگرچه  ,از آن به بعد ,ھدف اصلی جھت افزايش وظايف
 GPUھا ,حزکت به سمت قابليت برنامه نويسی برای  Pipelineھای گرافيکی شد  ,اما نبايد انتظار داشته باشم ,که فروشندگان, GPU
تالش ھای خود را برای مشخص کردن وظايف بيشتر برای تکميل  GPUھا متوقف کنند .به ويژه که در دنيای بازی ھای امروزی,
محاسبات فراوانی الزم است که برای  physicsو ھوش مصنوعی صورت پذيرد .شايد اين محاسبات جذب کننده ی پزدازنده ھای
نسل آينده باشند.

)4.4 Challenge: GPU Functionality Subsumed by CPU(or Vice Versa
ما می توانيم مطمين باشيم که سازندگان , CPUدرحالی که GPUھا از قدرت محاسباتی بيشتر و توانايی ھای بيشتر در  Chipھای
آينده خود استفاده ميکنند ,متوقف نخواھند شد .تعداد ترانزيستورھا ھميشه در نسل ھای پردازشی در حال افزايش اند واين موضوع
ممکن است که باعث کشمکش و مبارزه بين سازنده ھای  CPUو  GPUشود.آيا در آينده ھسته ی کامپيوترھا  CPU ,است؟ وسرانجام
 GPUيا عمليات ھای  Streamبا  CPUبه ھم می پيوندند؟ يا اين که نه! قلب کامپيوتر ھای آينده يک  GPUخواھد بود که با ويژگی
ھای  CPUپيوند خورده است؟پرسش ھايی موثر مانند اين پرسش ھاست که نسل بعدی معماری ھای پردازنده ھا را به حرکت وا می
دارد .وقتی به جلو نگاه می کنيم ,يک آينده ھيجان انگيز را می بينيم!
نظر مترجم  :ھمان طور که می بينيد در گذشته سوالی مطرح بوده که  GPUيا  CPUاست که درآينده ھسته ی کامپيوتر ھا خواھد شد,
و امروز شاھد اين موضوع ھستيم که  AMDشرکت  ATIرا خريداری می کند و  Intelبا  nVIDIAمتحد می شود و طبق برنامه ی
اعالم شده پردازنده ھايی به زودی به يازار عرضه خواھند شد که نقش GPUرا نيز دارند و پيش بينی نويسنده ,حقيقت پيوست.
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