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A tananyag 
Oktatási cél: A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek párhuzamos architektúrákkal. A tárgy 

szemléletmódja a tervezési tér koncepcióra épít, és előtérbe helyezi a konkrét megvalósítási példák és 

trendek bemutatását. 
Tematika: Párhuzamos architektúrák osztályozása. Adatpárhuzamos, szál- és folyamatszinten 
párhuzamos architektúrák jellemzői, fejlődési trendje és alkalmazási területei. Párhuzamos és 

konkurens programozási technikák. 
Témakör Hét, nap 

A számítógépek teljesítményét befolyásoló tényezők és a teljesítménynövelés módszerei. A 

párhuzamosság osztályozása és szintjei. A hardver és szoftver szintű párhuzamosítás. Utasítás-, 

szál-, folyamatszint. Ütemezési politika. Adat és funkcionális párhuzamosság. Szemcsézettség 

fogalma. Amdahl törvénye. 

Programozási nyelvek osztályozása. A párhuzamos és konkurens programnyelvek jellemzői. A 

párhuzamos architektúrák Flynn-féle és korszerű osztályozása. 

1.hét 
péntek 

A többprocesszoros rendszerek osztályozása logikai struktúra, a csatolás foka szerint. A 

párhuzamos architektúrák tervezési szempontjai, fejlődési trendje és jellemző alkalmazási 

területei. 

A többprocesszoros rendszerek értékelési szempontjai, előnyei az egyprocesszoros rendszerekkel 

szemben, a korlátaik. A többprocesszoros rendszerekben jellemzően alkalmazott topográfiák. A 

különböző topográfiákon megvalósítható topológiák.  

2.hét 
péntek 

Adatpárhuzamos architektúrák osztályozása. SIMD architektúrájú számítógépek általános 
felépítése, jellemzőik. Jellemző géptípusok.  

Asszociatív architektúrák. Szisztolikus adatpárhuzamos architektúrák.  

SIMD tömbprocesszorok. Jellemzőik, előnyeik, hátrányai. Az ILLIAC IV felépítése.  

A vektorprocesszoros számítógépek általános felépítése, fejlődési trendje, jellemző géptípusok. A 

Cray vektorprocesszoros számítógépek. 

3.hét 
péntek 

Szál- és folyamatszinten párhuzamos architektúrák. Közös címterű MIMD architektúrák 

(multiprocesszorok). Dinamikus összeköttetésű hálózatok: busz, buszrendszerek, crossbar és 

többszintű kapcsolóhálózatok. Blokkoló és a nem blokkoló kapcsolóhálózatok.  

Gyorsítótár koherencia. SMP architektúra és a szaglászó gyorsítótár. A „Write-Through“ és a 

MESI gyorsító tár koherencia protokoll. Egységesített tárhozzáférésű (UMA) gépek. A Sun 

Enterprise 10000 felépítése. 

4.hét 
péntek 

Nem egységesített tárhozzáférésű (NUMA) gépek. A könyvtár alapú gyorsítótár-koherencia 

protokoll. Koherens gyorsítótáras (CC-NUMA) gépek. DASH multiprocesszor architektúrája, a 
DASH katalógus felépítése, előnyei, hátrányai. A Stanford DASH cache koherencia protokoll 

algoritmusa. SGI Origin 2000 felépítése, jellemzői. Topográfiája, a cache koherencia protokoll 

elvi alapjai. 

5.hét 
péntek 

Láncolt könyvtár alapú (SCI) gyorsítótár-koherencia protokoll. Sequent NUMA-Q 

multiprocesszor architektúrája, az SCI katalógus felépítése, előnyei, hátrányai.  

Csak gyorsítótár-hozzáférésű (COMA) gépek.  

Hibrid architektúrájú vektorprocesszoros gépek. Az Earth Simulator felépítése. 

6.hét 
péntek 
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Szünet 7.hét 
péntek 

Osztott memóriájú MIMD architektúrák. Multiszámítógépek általános felépítése, típusai és 

jellemzői. Az MPP rendszerek általános jellemzői, alkalmazási területei. Jellemző topográfiák. A 

Cray T3E felépítése. Az USA ASCI programja, és ennek keretében fejlesztett 

szuperszámítógépek.  

Munkaállomások klasztere (COW architektúrák). Központosított és elosztott klaszterek. 

Klaszterek kommunikációs szoftverei. Grid rendszerek. Számítási felhők (cloudok) 

8.hét 
péntek 

ZH 9. hét 
péntek 

Párhuzamos és konkurens programozási technikák. Egymással kommunikáló soros folyamatok 

(CSP) paradigmája. Nyomkövetés és teljesítménymérés osztott memóriás rendszerekben. 
10. hét 
péntek 

Rektori szünet 11.hét 
péntek 

Adatpárhuzamos és konkurens programozási feladat megoldása. 12.hét 
péntek 

Adatpárhuzamos és konkurens programozási feladat megoldása. 13.hét 
péntek 

Teszt. Pótlások 14.hét 
péntek 

Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 

Oktatási hét 
(konzultáció) 

 

9. hét ZH a megelőző előadások anyagából. Elfogadási szint 50%.  

14. hét Teszt a Moodle rendszerben párhuzamos és konkurens programozás témakörből. 

Elfogadási szint 50%. 
A pótlás módja: ZH pótlása a 14. héten. Csak az igazolt hiányzás miatt mulasztott ZH pótolható. Az 

igazolást az akadályoztatás megszűnése után 5 munkanapon belül az oktatónak be kell mutatni. 
Aláírás feltétele: A ZH és a teszt minimum 50%-os teljesítése. Aláírás-pótlás a félév teljes anyagából 

egy alkalommal lehetséges a TVSZ előírásai szerint. 

A vizsga módja: Szóbeli, a kihúzott tételt ábrákkal, vázlatosan írásban ki kell dolgozni. 
Megajánlott jegy: amennyiben a ZH és a teszt eléri a jó szintet, a megajánlott jegy jó, amennyiben a 

jeles szintet, a megajánlott jegy jeles. 

 Irodalom: 

Kötelező: 1. Sima D., Fountain T. és Kacsuk P.: Korszerű számítógéparchitektúrák 
tervezési tér megközelítésben SZAK Kiadó, 1998 

2. Tannenbaum A. S.: Számítógépek architektúrák Panem Kiadó, Budapest, 

2001. 
Ajánlott 1. Cserny László: Mikroszámítógépek. LSI Oktatóközpont, 1996 

2. Kacsuk-Ferenczi: Párhuzamos és konkurens programozás soktranszputeres 

rendszerekben. - BME jegyzet 
3. www.lpds.sztaki.hu 
4. www.top500.org 

Egyéb segédletek:  
A kurzus módszertani segédlete a Moodle rendszerben. 

 Dr. Seebauer Márta  
 egyetemi docens 

http://www.lpds.sztaki.hu/
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