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Resumo

A computação acelerada está substituindo a computação exclusivamente em CPU como a
melhor prática. A grande quantidade de avanços cientı́ficos e tecnológicos impulsionados
pela computação acelerada aumenta drasticamente a demanda por aplicativos acelera-
dos. No centro do sucesso da computação acelerada, tanto em termos de desempenho
impressionante quanto de facilidade de uso, está a linguagem CUDA. CUDA fornece um
paradigma de programação que estende linguagens como C, C ++, Python e Fortran,
para serem capazes de executar código acelerado e massivamente paralelizado nos pro-
cessadores paralelos mais eficientes do mundo: GPUs da NVIDIA. O CUDA acelera os
aplicativos drasticamente com pouco esforço, possui um ecossistema de bibliotecas al-
tamente otimizadas para DNN, BLAS, análise de gráficos, FFT e muito mais, além de
contar com ferramentas de desenvolvimento poderosas. CUDA suporta muitas, se não a
maioria das aplicações de maior desempenho do mundo, em Dinâmica dos Fluidos Com-
putacional, Dinâmica Molecular, Quı́mica Quântica, Fı́sica e HPC. Objetivos são: 1)
Escrever, compilar e executar programas C/C ++ que chamam funções de CPU e iniciem
kernels de GPU; 2) Controlar a hierarquia de threads paralelas usando a configuração
de execução; 3) Redesenhar loops seriais para executar suas iterações em paralelo em
uma GPU; 4) Alocar e liberar memória disponı́vel para CPUs e GPUs; 5) Lidar com
erros gerados pelo código CUDA; 6) Acelerar aplicativos somente da CPU.
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