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Wytwarzanie aplikacji naukowych

Przetwarzanie 
równoległe

Konkurencyjny dostęp 
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Ograniczenia pamięci 
opercyjnej

Trwałe 
składowanie 
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Optymalizacja Testowanie



  

Przekszałcenie hamiltonianiu 
w macierz



  

Model dwuwęzłowy

N = 2 
 Stany = 42



  

Macierz hamiltonianiu



  

Architektura programu



  

Python

Dynamiczny Wysokiego poziomu

„Batteries included” Integracja

Czysta składania Wersja Wydajność



  

Przetwarzanie równoległe
Python

MultithreadingMultiprocessing

CPU I/O

* GIL problem



  

Przetwarzanie równległe

Wyznaczenie działania H na stany Przekształcenie w macierz



  

Wyznaczanie macierzy
Przydział danych dla podprocesów



  

Przetwarzanie równoległe
implementacja

pool = Pool(maxtasksperchild=1000)    

results = [pool.apply_async(apply_hkettuple, (n, state)) 

          for state in range(state_cnt)]

pool.close()

pool.join()

pool = Pool(maxtasksperchild=1)

[pool.apply_async(compute_slice, (n, slice_no, size, quantity)) 

for slice_no in range(quantity)]

pool.close()

pool.join()

Działanie H na stan

Utworzenie macierzy H



  

Typy i struktury danych

Wyrażenia symboliczne Macierze rzadkie

my|(0,1)(0,1)>

U = symbols('U')

k = Ket((0,1),(0,0))

expr = - U * k

print(expr)

>>> -my*|(0, 1)(0, 0)>

dm = dok_matrix((pow(4, nodes),

                 pow(4, nodes)))

dm[bra_state, ket_state] = result



  

Optymalizacja

Pamięć

import cProfile

cProfile.runctx('compute_slice(nodes, 0, size, quantity)', 

globals(), locals(), sort=2)

|((1,1), (1,1))>   ->   |15>

sympy.clear_cache()

pool = Pool(maxtasksperchild=1)

Procesor

from sys import getsizeof, stderr

from resource import getrusage, RUSAGE_SELF



  

Baza danych

Współbieżny dostęp Skalowalność Efektywne wydobywanie
danych



  

Testowanie

Av = λv

class TestHamilton(unittest.TestCase):

   def test_apply(self):

       u, e, t = symbols('u e t')

       expected = t*KetDec(59) - t*KetDec(62) + 2*u*KetDec(47) - 5*e*KetDec(47)

       self.assertEqual(apply(n=3, state=47, hamilton_eq=hamilton_eq_1), expected)



  

Pakiety naukowe



  

Podsumowanie

● Zbudowano oprogramowanie do transformacji 
hamiltonianiu w reprezentację macierzową

● Język Python i jego pakiety sprawdzają się przy 
 tworzeniu aplikacji naukowych



  

Dziękuję za uwagę
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