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תקשורת  –בעשור האחרון אנו עדים להתפתחות מואצת של טכנולוגיית התקשוב 

ומחשבים. התפתחות זו נעוצה בראש וראשונה בגידול חסר תקדים בכוח המחשוב העומד 

וב מקביליות. המחשוב לרשות המדע והטכנולוגיה. כוח מחשוב זה מקורו במערכות מחש

המקבילי כיום אינו רק נחלתם של המחשוב המדעי וההנדסי אלא מצוי בכל מערכת מחשוב 

מסחרית. מעבדי הפנטיום החדשים מבוססים על טכנולוגיות מקביליות שהיו עד לפני 

, SIMD ,HYPER-THREADINGעל כגון: -כעשור רק נחלתם של מחשבי

PIPLINEסמארטפונים וטאבלטים מכילים מעבדים,  2-8ילות . תחנות עבודה גראפיות מכ

ואשכולות של שרתים ארגונים מכילים כמה עשרות מעבדים,  טשרתי אינטרנליבות,  2-4

 יעל מודרניים מכילים מספר אלפי מעבדים, וגם מנוע החיפוש הכי פופולאר-מחשבי

לולא , לא היה יכול לשרת במהירות מיליוני גולשים ברחבי תבל GOOGLEבעולם, 

 מחשבים.  600,000עומדת לרשותו חוות שרתים ענקית המונה, נכון להיום,   ההיית

 

לצד התפתחותן של ארכיטקטורות חומרה מקביליות חלה גם קפיצת מדרגה במערכות 

התוכנה. פותחו מודלים וטכניקות תכנות מקביליות, שפות תכנות מתקדמות, מערכות 

הנתונים -לאומיים. כיום כל מסדי-וסטנדרטים בין , כלים וסביבות פיתוח,מהדריםהפעלה ו

תומכים במערכות מקביליות ומאפשרות להריץ יישומים מתקדמים כמו מחסון נתונים 

(data warehouse) וכריית נתונים ,(data mining) שפת התכנות ג'אווה נבנתה  .

, ומערכות האינטרנט  multi-threading)מלכתחילה כדי שתתמוך ביכולות מקביליות )

 מושתתות על מערכות מקביליות. ןהיינ(cloud computing) העתידיות כמו מיחשוב ענן 

 

מתכנתים, ולמעצבי ומנתחי כל אלה מציבים אתגרים חדשים לאנשי הפיתוח והמחקר, ל

כיצד כדאי לתכנת מערכות מקביליות? באילו אלגוריתמים ומבני נתונים רצוי  -יישומים 

איזה מתודולוגיות פיתוח נכון להשתמש? כיצד יש לנתח את הביצועים של להשתמש? ב

 סמינר זה יעסוק בנושאים אלה ורבים אחרים. מערכות מרובות מעבדים? 

 

   

 נושאי הסמינר
 

הסיומת "מקבילי". בתוספת המחשב מדעי למד במסגרת לימודי נככלל, כול נושא ש

 )אך לא רק(: וביניהם

 

 רשתות תקשורת מקביליות                            ארכיטקטורות מקביליות  * 

  פלט מקבילי -*  קלט                    מקבילישפות ומודלים לתכנות 

 מערכות הפעלה מקביליות                              אלגוריתמים מקביליים  * 

 ועוד*                              מודלים למחשוב מקבילי 

 נים מקבילייםמסדי נתו 

 מבני נתונים מקביליים 


