
Nazwa przedmiotu Nowoczesne technologie obliczeniowe
Nazwa przedmiotu w języku 
angielskim Modern computing technologies

Kod przedmiotu NTO Wersja przedmiotu - rok 
wprowadzenia tej wersji 2018

A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
A1. Poziom kształcenia - studia I 
(inż.) lub II (mgr) stopnia Studia II stopnia

A2. Forma i tryb prowadzenia 
studiów studia stacjonarne

A3. Kierunek studiów Fizyka techniczna
A4. Profil studiów ogólnoakademicki
A5. Specjalność (lub wspólny dla 
kierunku) wspólny dla kierunku

A6. Jednostka prowadząca 
przedmiot (wydział, zakład) Wydział Fizyki

A7. Jednostka realizująca przedmiot
(jeśli inna niż A5 - wydział, zakład) Zakład Fizyki Jądrowej

A8. Koordynator przedmiotu (tytuł, 
imię i nazwisko, stanowisko, e-
mail)

Dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski, adiunkt, gabrielw@if.pw.edu.pl

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
B1. Blok przedmiotów 
(podstawowe, kierunkowe wspólne, 
FM, FK, OE, MN, HES, JO)

kierunkowe wspólne

B2. Grupa przedmiotów obieralne
B3. Poziom przedmiotu 
(podstawowy, średnio 
zaawansowany, zaawansowany)

średnio zaawansowany

B4. Status przedmiotu (obieralny 
dowolnego wyboru, obowiązkowy, 
obieralny ograniczonego wyboru)

Obieralny

B5. Język prowadzenia zajęć (polski
lub angielski) Polski

B6. Semestr nominalny w planie 
studiów (np. P7 inż., M2 mgr) M2 B7. Semestr w roku akad. 

(zimowy lub letni) zimowy

B8. Wymagania wstępne - zaliczone
przedmioty i/lub kompetencje

Języki programowania, Metody matematyczne fizyki,
Metody numeryczne

B9. Limit liczby studentów 30
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć

C1. Forma zajęć dydaktycznych 
-liczba godzin w semestrze: wykład,
ćwiczenia, laboratorium, projekt

W-15, C-0, L-15, P-15 C2. Egzamin (tak/nie) Nie

C3. Liczba punktów ECTS 
(uzasadnienie w pkt. D1-D3) 3

C4. Cel przedmiotu – nabywane 
kompetencje (maks. 3 linie tekstu)

Umiejętność projektowania i tworzenia programów rozwiązujących 
typowe problemy obliczeniowe oraz ich optymalizacja z 
wykorzystaniem obliczeń równoległych i procesorów graficznych.

C4A. Cel przedmiotu w języku 
angielskim

Ability of engineering design and implementation of software solving 
typical numerical problems and optimization with utilization of 
parallel computing and graphic processors.
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C5. Treści kształcenia (podać dla 
każdej z form zajęć dydaktycznych)

Wykład:
1. Podstawy architektury układów obliczeniowych. Modele 

pamięci. Wprowadzenie pojęcia akceleratorów obliczeń (np. 
procesory graficzne).

2. Idea i modele obliczeń równoległych, koncepcje obliczeń 
wielowątkowych i wieloprocesowych.

3. Obliczenia równoległe w modelu z pamięcią wspólną. 
Specyfikacja OpenMP.

4. Obliczenia równoległe z pamięcią rozproszoną. Specyfikacja 
MPI.

5. Obliczenia heterogeniczne, wykorzystanie technologii CUDA.
6. Przegląd podstawowych metod i algorytmów 

wykorzystywanych w symulacjach fizycznych, analizie 
sygnałów oraz danych (dyskretna transformacja Fouriera, 
diagonalizacja macierzy, układy równań liniowych, 
całkowanie, metody Monte Carlo, przeszukiwanie danych).

7. Implementacja algorytmów, biblioteki numeryczne do 
algorytmów FFT, algebry liniowej (BLAS, LAPACK), 
redukcja tablicy, wykorzystanie macierzy rzadkich.

8. Porównanie rozwiązań programistycznych problemów 
obliczeniowych wymienionych w punkcie 6. w modelach 
pamięci wspólnej/rozproszonej oraz przy obliczeniach 
heterogenicznych.

9. Klastry obliczeniowe i superkomputery. Skalowanie kodu 
numerycznego, silne i słabe skalowanie.

Laboratorium:
1. Do celów laboratoryjnych studenci będą musieli samodzielnie 

skonfigurować swoje komputery lub skorzystać z klastra 
obliczeniowego Wydziału Fizyki DWARF. 

2. Laboratorium będzie składało się z 5 zadań - na każde zadanie
przeznaczone są 3h.

3. W czasie laboratoriów zadaniem studenta będzie stworzenie 
programu obliczeniowego w oparciu o instrukcje 
prowadzącego lub z wykorzystaniem szablonów kodu 
przygotowanych przez prowadzącego. Wykorzystywane będą 
metody programowania równoległego/heterogenicznego 
przedstawione na wykładzie. Przygotowany program będzie 
należało uruchomić na odpowiednim komputerze i wykonać 
podstawowe testy jego skalowalności. Wyniki tych testów 
posłużą do sporządzenia sprawozdania.

Projekt:
1. Do celów projektu dla studentów zostanie udostępniony 

klaster obliczeniowy Wydziału Fizyki DWARF. 
2. W czasie trwania projektu studenci w grupach dwuosobowych 

samodzielnie przygotują program rozwiązujący problem 
obliczeniowy wymagający użycia klastra obliczeniowego oraz 
akceleratorów obliczeń – na to zadanie będzie przeznaczone 
15h laboratoryjnych i 15h pracy samodzielnej studentów.

3. Przygotowany program będzie należało uruchomić na klastrze 
DWARF oraz przeprowadzić szczegółowe testy skalowalności.
Wyniki tych testów posłużą do sporządzenia sprawozdania.
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C5A: Treści kształcenia w języku 
angielskim

Lecture:
1. Basics of hardware architecture. Models of memory. 

Introduction to accelerators of computations (i.e. GPUs).
2. Concept and models of parallel numerical computations, 

multithreading and multiprocessing paradigms.
3. Parallel computation in shared memory model. OpenMP 

specification.
4. Parallel computation in distributed memory model. MPI 

specification.
5. Heterogeneous computation concept, CUDA technology.
6. Review of basic methods and algorithms utilized in 

simulations in physics, signal and data analysis (Fourier 
transform, matrix diagonalization, linear systems solving, 
Monte Carlo methods, data sets searching).

7. Algorithms implementation, numerical libraries for FFT, linear
algebra (BLAS, LAPACK), array reduction, sparse matrix 
utilization.

8. Comparison of programing solutions of numerical problems 
pointed in 6. paragraph in shared/distributed memory models 
and in heterogeneous computations.

9. Computing clusters and supercomputers. Scalability of 
numerical code, strong and weak scaling.

Laboratory:
1. Within laboratory students will have to configure their 

computers or utilize computing cluster of Faculty of Physics 
DWARF.

2. Laboratory will consist of 5 assignments – for each 3 hours.
3. During laboratories the students will have to create software 

solving numerical problems with instructions or templates of 
code prepared by supervisor of the laboratory. Utilization of 
the methods of parallel and heterogeneous computations 
introduced at lectures will be required. Next, the students will 
have to execute their programs on suitable machine in order to 
perform basic scalability tests. The results will be used to 
create report.

Project:
4. Within the project students will gain access to computing 

cluster of Faculty of Physics DWARF.
5. During the project students will work in groups of two people. 

Each group will have to prepare software solving a numerical 
problem with utilization of computing cluster and accelerators 
(i.e. GPUs) – 15 hours of laboratories and 15 hours of indepent
work of sudents is desired.

6. The students will have to excute their software on the cluster 
DWARF and perform detailed scalability tests. The results will
be used to create report.
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C6. Metody oceny – krótki 
regulamin zaliczenia przedmiotu

Każde zadanie laboratoryjne zostanie ocenione w skali od 2.0 do 5.0 na 
podstawie przygotowanego wykonanego sprawozdania i pracy na zajęciach.
Projekt zostanie oceniony w skali od 2.0 do 5.0 na podstawie analizy kodu 
programu przygotowanego przez studentów i sprawozdania pokazującego 
wyniki testów skalowalności.
Ocenę końcową przedmiotu będzie stanowiła średnia ważona ocen za 
ćwiczenia laboratoryjne (40%) i oceny za projekt (60%). Warunkiem 
zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta średniej ważonej ocen 
co najmniej 3.0 oraz oceny za projekt co najmniej 3.0.

C7. Literatura (spis podręczników i 
lektur uzupełniających) 

Thomas Rauber, Gudula Rünger, „Parallel Programming for Multicore and 
Cluster Systems”, Springer 2013,
Foster I., “Designing and Building Parallel Programs”,  e-book: www-
unix.mcs.anl.gov/dbpp;
Strony internetowe: www.openmp.org, www.mpi-forum.org, 
www.netlib.org  , https://developer.nvidia.com/cuda-zone;

C8. Witryna www przedmiotu W przygotowaniu
D. Nakład pracy studenta

D1. Liczba godzin pracy studenta 
związanych z osiągnięciem efektów 
kształcenia (nakład pracy dla 
różnych form zajęć, praca własna, 
przygotowanie do sprawdzianów, 
egzamin). Razem liczba godzin w 
przybliżeniu równa liczba ECTSx25

Uczestniczenie w wykładach 15 godz,
uczestniczenie w laboratorium 15 godz,
przygotowanie do laboratorium 10 godz,
przygotowanie sprawozdań do ćwiczeń laboratoryjnych 10 godz, 
uczestniczenie w laboratoriach projektowych 15 godz,
praca samodzielna nad projektem 15 godz,
przygotowanie sprawozdania do projektu 10 godz.
Razem w semestrze:
15+15+10+10+15+15+10=90 godz = 3 punkty ECTS.

D2 Liczba punktów ECTS na 
zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich:

Uczestniczenie: w wykładach 15 godz, w laboratorium 15 godz, 
laboratoria projektowe 15 godz.
Razem w semestrze: 15+15+15=45 godz = 2 punkty ECTS.

D3. Liczba punktów ECTS, którą 
student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym

Zajęcia laboratoryjne 15 godz,
przygotowanie do laboratorium 10 godz,
przygotowanie sprawozdania do ćwiczeń laboratoryjnych 5 godz, 
laboratoria projektowe 15 godz,
praca samodzielna nad projektem 15 godz. przygotowanie 
sprawozdania do projektu 10 godz. Razem w semestrze 
15+10+10+15+15+10=75 godz = 3 punkty ECTS.

E. Informacje dodatkowe
E1. Uwagi

E2. Data ostatniej aktualizacji 06-06-2018
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Tabela 1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu – profil ogólnoakademicki

Kod efektu Student, który zaliczył przedmiot:
Metoda sprawdzania 
efektu kształcenia

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla

kierunku Obszaru

WIEDZA

NTO_W1
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie stosowania 
zaawansowanych metod matematyki w 
symulacjach numerycznych.

Zadania 
laboratoryjne,
projekt

FT2_W02
T2A_W01
T2A_W02

NTO_W2
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie 
numerycznego rozwiązywania problemów 
obliczeniowych fizyki oraz analizy danych.

Zadania 
laboratoryjne,
projekt

FT2_W03
T2A_W03
T2A_W04

NTO_W3
Ma wiedzę o tendencjach rozwojowych w 
obszarze wielkoskalowych obliczeń 
numerycznych.

Zadania 
laboratoryjne,
projekt

FT2_W04
T2A_W05
T2A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

NTO_U1

Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej 
(w języku angielskim) dla typowych bibliotek 
numerycznych wykorzystywanych w 
symulacjach wielkoskalowych.

Zadania 
laboratoryjne,
projekt

FT2_U01 T2A_U01

NTO_U2

Potrafi projektować i implementować 
efektywne kody numeryczne rozwiązujące 
problemy z dziedziny symulacji procesów 
fizycznych oraz analizy danych/sygnałów.

Zadania 
laboratoryjne,
projekt

FT2_U06
FT2_U08

T2A_U08
T2A_U09

NTO_U3
Potrafi dopasować odpowiedni algorytm do 
rozwiązania zadanego problemu 
numerycznego.

Projekt FT2_U09 T2A_U10

NTO_U4

Umie ocenić przydatność najnowszych 
rozwiązań technicznych (superkomputery 
dużej mocy obliczeniowej, akceleratory 
obliczeń) i numerycznych do rozwiązywania 
problemów obliczeniowych.

Zadania 
laboratoryjne,
projekt

FT2_U11
FT2_U15

T2A_U12
T2A_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

NTO_K1
Potrafi w sposób kreatywny tworzyć 
rozwiązania numeryczne.

Projekt FT2_K01 T2A_K06

NTO_K2

Rozumie potrzebę poszukiwania 
nowoczesnych rozwiązań problemów 
obliczeniowych i dokształcania się w zakresie 
nowych rozwiązań technicznych w tej 
dziedzinie.

Zadania 
laboratoryjne,
projekt

FT2_K02 T2A_K01

NTO_K3
Potrafi współpracować w grupie tworzącej 
programy obliczeniowe z wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań.

Projekt FT2_K04 T2A_K03

NTO_K4
Potrafi identyfikować najważniejsze elementy 
postawionego problemu i dobierać do nich 
optymalne rozwiązania. 

Zadania 
laboratoryjne,
projekt

FT2_K05
T2A_K04
T2A_K05
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