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Formas de codificar paralelismo 
� Usando bibliotecas 
◦ MPI (memória distribuída/compatilhada) 
◦  pThreads (memória compartilhada) 
◦ OpenCL 
◦ CUDA (memória compartilhada) 

� Usando diretivas de compilação 
◦ Dependentes do compilador 
◦ Memória compartilhada 
◦  Exemplos: OpenMP, HPF (High Performance 

Fortran) 
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O que é OpenMP 

� Open Specifications for Multi Processing 
◦ www.openmp.org 

� Uma API projetada para orientar o 
paralelismo multi-thread em memória 
compartilhada 

� Especificada para C/C++ e FORTRAN 
◦ Dependente do compilador 

� Padronizada entre diversos fabricantes 
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Visão Geral 

� Uma alternativa para pThreads  
� Usa o modelo fork/join para criar threads 

em regiões paralelas 
� Threads recebem IDs 
◦ Thread root = 0 

�  Funciona com 
◦  ≈80% de diretivas de compilação 
◦  ≈19% de chamadas a bibliotecas 
◦  ≈1% de variáveis de ambientes 
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Visão Geral 
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Prós/Cons de OpenMP 
�  Prós 
◦  Mais fácil de programar e depurar que MPI 

◦  Diretivas podem ser adicionadas incrementalmente 

�  Paralelização gradual 

◦  O programa ainda pode ser executado serialmente 

◦  As declarações do código serial geralmente não precisam de 
modificação 

◦  O código é mais fácil de entender e possivelmente mais fácil de manter 

�  Contras 
◦  Pode ser usado apenas em computadores de memória compartilhada 

◦  Requer um compilador que supporte OpenMP 

◦  Frequentemente usado para paralelização de loops 
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Funcionalidades 
� OpenMP irá: 
◦  Permitir que o programador separe o código em 

regiões seriais e paralelas, em lugar de T threads 
executando concorrentemente 
◦  Esconder o gerenciamento da pilha 
◦  Prover construções para sincronização de 

processos 
� OpenMP não irá: 
◦  Detectar dependências 
◦  Garantir aceleração da execução 
◦  Eliminar as condições de disputa (data race) 
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Programando em paralelo 
1.  Partimos do algoritmo paralelo 
2.  Codificamos o algoritmo levando em conta 
◦  Condições de disputa 
◦  Sincronização 
◦  Sintaxe da biblioteca 

3.  Testamos e depuramos 
4.  Depuramos 
5.  Depuramos 
6.  ... 
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Exemplo com pthreads 
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void* SayHello(void *foo) {
    printf( "Hello, world!\n" );
    return NULL;
}

int main(int argc, char **argv) {
    pthread_attr_t attr;
    pthread_t threads[16];
    int tn;

    pthread_attr_init(&attr);
    pthread_attr_setscope(&attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM);

    for(tn=0; tn<16; tn++) {
      pthread_create(&threads[tn], &attr, SayHello, NULL);
    }
    for(tn=0; tn<16 ; tn++) {
      pthread_join(threads[tn], NULL);
    }
    return 0;
} 



Motivação para OpenMP (1) 

� Threads são difíceis de usar pois o 
programador tem que codificar levando 
em conta as threads 

� A biblioteca pThreads é complicada 
◦ Diversas funções para criação, inicialização, 

sincronização, regiões críticas, etc. 

� A sincronização entre threads é um 
ponto crítico para a depuracão de erros  
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Motivação para OpenMP (2) 

� O mais simples seria escrever um 
programa serial e paralelizá-lo 
automaticamente 
◦ OpenMP pode paralelizar um programa serial 

com mínimas modificações para especificar  
paralelismo e a independência 
◦ O tratamento das threads fica escondido por 

simples diretivas de compilação 
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Exemplo 

Serial Paralelo 
int main() {
    
 printf( "Hello, World\n" );
    
 return 0;
}
 

int main() {

  omp_set_num_threads(16);

  #pragma omp parallel
  {
    printf( "Hello, World!\n" );
  }
    return 0;
}
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Paralelizando com OpenMP 
1.  Iniciamos com um algoritmo paralelizável 
◦  Preferivelmente um algoritmo embarassingly parallel 
◦  Obrigatoriamente com paralelismo de laços 

2.  Implementamos o algoritmo serial sem levar em 
conta: 
◦  Condições de disputa 
◦  Sincronização 
◦  Sintaxe das threads 

3.  Testamos e depuramos o código serial 
4.  Incluímos as diretivas de paralelização 

automaticamente 
◦  Com esperança de um speedup linear 

5.  Testamos e depuramos o código paralelo 
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Modelos de Threads 
� As regiões paralelas 

são especificadas 
explicitamente 
◦  Podem ser genéricas, 

laços ou seções 
específicas de uma 
função 

� O modelo fork/join 
permite um número 
arbitrário de eventos 
de criação/destruição 
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Threads aninhadas 
�  A complicação é 

tratada pelo 
compilador 
“automaticamente” 

�  Independência do 
número de threads 
executando 
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Identificação de threads 

� Thread master 
◦  ID=0 
◦  É a única que existe 

em regiões seriais 
◦  Pode tem funções 

especiais dentro de 
regiões paralelas 
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Paralelismo de dados/controle 

� Paralelismo de dados 
◦ As threads executam as 

mesmas funções 

� Paralelismo de 
controle 
◦ As threads executam 

funções distintas 
�  Tipicamente são separadas 

por E/S e cômputo 
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Laços concorrentes 
�  OpenMP paraleliza 

facilmente laços 
◦  Desde que não haja 

dependência de dados 
�  O pré-processador 

calcula os limites de 
cada thread diretamente 
do código serial 
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? 

? #pragma omp parallel for 

for( i=0; i < 25; i++ ) { 

  printf(“Test”); 

} 



Escalonamento de laços 
�  static([chunk]) – divide as iterações 

estaticamente entre as threads 
◦  Cada thread recebe [chunk] iterações com os 

arredondamentos necessários 
◦  Default chunk=iterações/threads 

�  dynamic([chunk]) – aloca [chunk] iterações 
por thread e adiciona [chunk] iterações quando a 
thread termina 
◦  Forma uma fila de trabalho das iterações dos laços 
◦  Default chunk=1 

�  guided([chunk]) – aloca dinamicamente , 
mas [chunk] é exponencialmente reduzido a cada 
alocação 
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Exemplo Estático 
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#pragma omp parallel for schedule(static)
for( i=0; i<16; i++ ) 
{
  doIteration(i);
}

// Static Scheduling operation
int chunk = 16/(# cores);
int base = tid * chunk;
int bound = (tid+1)*chunk;

for( i=base; i<bound; i++ )
{
  doIteration(i);
}
Barrier();



Exemplo Dinâmico 
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#pragma omp parallel for schedule(dynamic)
for( i=0; i<16; i++ ) 
{
  doIteration(i);
}

// Dynamic Scheduling operation

int current_i;

while( workLeftToDo() )
{
  current_i = getNextIter();
  doIteration(i);
}
Barrier();



Compartilhamento de dados 
�  Programas paralelos geralmente empregam 

dois tipos de dados 
◦  Privado – visível apenas por uma única thread 

(geralmente alocado na pilha dessa thread) 
◦  Compartilhado – visível com o mesmo nome por 

todas as threads 
�  pThreads 
◦  Variáveis de escopo globais são compartilhadas 
◦  Variáveis alocadas na pilha são privadas 

� OpenMP 
◦  Diretiva shared indica variável compartilhada 
◦  Diretiva private indica variável privada 
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Exemplo 

Introdução a OpenMP 23 

int bigdata[1024]; // Shared and global

void* foo(void* bar) {

  int tid; // Private and stacked

  #pragma omp parallel \

   shared ( bigdata ) private ( tid )

  {

    /* Calculation here */

  } 

}



Sincronização 

�  Seções críticas 
◦ Nomeadas ou não-nomeadas 
◦  sem locks explícitos 

� Barreiras 
�  Funções para locks explícitos 
�  Funções para regiões com thread única 

dentro de regiões paralelas 
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Exemplos 
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#pragma omp critical
{
  /* Critical code here */
}

#pragma omp barrier

omp_set_lock( lock l );
/* Code goes here */
omp_unset_lock( lock l );

#pragma omp single
{
  /* Only executed once */
}



Funções da API 

� omp_set_num_threads() 
� omp_get_num_threads() 
� omp_get_max_threads() 
� omp_get_num_procs() 
� omp_get_thread_num() 
� omp_set_dynamic() 
� omp_[init destroy test set unset]_lock() 
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Questões sobre desempenho 
� Qual a sobrecarga de OpenMP? 
◦  Como o escalonamento e a sincronização das 

threads interfere no desempenho? 
◦  Como o código autogerado se compara com o 

código escrito à mão? 
� OpenMP pode escalar? 
◦  4, 8, 16, .... 

� Como quem devemos comparar OpenMP? 
◦  Pthreads 
◦ MPI 
◦  CUDA 
◦ OpenCL 
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Limitações de OpenMP 
�  Requer suporte do compilador 
�  Não paraleliza dependências 
◦  Frequentemente nem as detecta 
◦  Podem ocorrer condições de disputa complicadas 

�  Não há garantia de divisão ótima do trabalho 
entre as threads 

�  Requer cuidado com o uso de locks por causa da 
consistência de memória 

�  Aplicabilidade muito restrita a aplicações 
científicas 
◦  Banco de dados? Web server? 

�  Não é popular 
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Resumo (1) 
� Modelo de execução baseado em Threads e 

com memória compartilhada 
◦  Regiões seriais e paralelas 
◦  Laços paralelizados com escalonamento 

customizado 

� Concorrência expressa por diretivas do pré-
processador 
◦  Criação/destruição de threads quase escondidas 
◦  Geralmente o código serial é alterado para incluir 

o paralelismo 
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Resumo (2) 
� Dependente no compilador 
�  Paraleliza códigos a partir da versão serial 
◦ Ou pelo menos com poucas alterações na versão 

serial 
�  Pode facilitar a paralelização de códigos 

baseados em muitos laços 
�  Tem um desempenho comparável à 

codificação com threads 
◦  Com menos esforço do programador 

� Não é uma solução para todos os males do 
paralelismo de código 

Introdução a OpenMP 30 



Algumas referências 

� www.openmp.org  
◦  Site oficial 

� www.llnl.gov/computing/tutorials/
openMP/ 

� www.nersc.gov/nusers/help/tutorials/
openmp/ 
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EXEMPLOS 
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Forma geral de compilação 
 

$ gcc –fopenmp <source>.c –o <binary> 

�  A maioria dos compiladores já tem suporte nativo para 
OpenMP 
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Exemplos 

� Diretiva PARALLEL 
◦  parallel.c 
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Exemplos 

� Diretiva FOR 
◦ Tem que estar dentro de uma seção 

PARALLEL 
◦  for.c 
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CUIDADO COM O 
ESCALONAMENTO 



Exemplos 

� Diretiva MASTER 
◦  Só a thread 0 executa o bloco 

� Diretiva SINGLE 
◦  Só uma thread executa o bloco 
◦ NÃO HÁ QUALQUER SINCRONIZAÇÃO 

� Exemplos 
◦  only.c 
◦  barrier.c 

EXA843 - Programação Paralela 36 



Exemplos 

� Diretiva ATOMIC 
◦ Apenas para 1 declaração 
◦  unique.c 

� Diretiva CRITICAL 
◦  Bloco de declarações 
◦  Pode conter um lock implícito 

� Ambas possuem barreira implícita 
� ATOMIC é menos custosa que CRITICAL 
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Sincronização 

� Diretiva BARRIER 
◦ #pragma omp barrier  

�  Semáforos 
◦  omp_init_lock() 
◦  omp_destroy_lock() 
◦  omp_test_lock() 
◦  omp_set_lock() 
◦  omp_unset_lock() 
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Exemplos 

� Diretiva FLUSH 
◦ Resolve o problema de consistência de 

memória 
◦ memconsistency.c 
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Sincronização 
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� Qual o valor de x ao final da execução 
das duas threads em paralelo? 



Sincronização 
� Diretiva MASTER 
◦  Indica que apenas a thread 0 deve executar o 

bloco de código 

� Diretiva CRITICAL 
◦  Especifica uma região do código que deve ser 

executada por apenas uma thread de cada vez 
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Exemplo 
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Sincronização 

� Diretiva ORDERED 
◦  Executa cada iteração na mesma ordem em 

que ela aconteceria na execução serial 
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Escopo das variáveis 
� Diretiva PRIVATE (list) 
◦  Variáveis da lista são privadas em cada thread 

� Diretiva SHARED (list) 
◦  Variáveis da lista são compartilhadas entre as 

threads 
� Diretiva FIRSTPRIVATE (list) 
◦  Variáveis da lista são privadas e inicializadas antes 

da inicialização das threads 
� Diretiva LASTPRIVATE (list) 
◦ O valor das variáveis da lista é o valor da última 

execução (sequencial) do laço 
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Sincronização 

� Diretiva REDUCTION 
◦  Executa uma redução das variáveis da lista 

conforme a operação especificada 
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Diretivas e Cláusulas 
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Diretivas sem cláusulas 
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Tamanho da pilha 

� Não há uma regra no padrão OpenMP. 
�  Fica por conta de cada implementação 
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EXERCÍCIOS 
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omp_workshare1.c 
�  Compilando e executando omp_workshare1.c 

$ gcc -fopenmp omp_workshare1.c -o workshare1 

$ ./workshare1 

�  Execute o programa e analise o resultado 
◦  Era isso que você esperava? 

�  Execute agora com o comando sort 
 $ ./workshare1 | sort 

�  Execute o programa diversas vezes e analise se há 
alguma mudança na ordem do resultado 
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omp_workshare1.c 
�  Altere o escalonamento de dynamic para static na 

linha 37 e refaça os passos 
$ gcc -fopenmp omp_workshare1.c -o workshare1 

$ ./workshare1 | sort 

�  O resultado se alterou? Era isso que você esperava? 

�  Execute o programa diversas vezes e analise se há 
alguma mudança na ordem do resultado 

�  Qual a diferença entre escalonamento estático e 
dinâmico? 
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omp_mm.c 
�  Compilando e executando omp_mm.c 

$ gcc -fopenmp omp_mm.c -o mm 

$ ./mm 

�  Execute o programa e analise o resultado.  Avalie o 
código e entenda seu comportamento 

�  Execute agora com o comando sort 
 $ ./mm | sort | grep Thread 

�  Será que as iterações do loop corresponderam ao à 
diretiva SCHEDULE(STATIC, CHUNK) para o laço 
múltiplo da matriz no código? 

Minicurso SIECOMP 2015.1 52 



omp_workshare2.c 
�  Compilando e executando omp_workshare2.c 

$ gcc -fopenmp omp_workshare2.c -o workshare2 
$ ./workshare2 

�  Execute o programa e analise o resultado. Compare com o 
código 

�  Execute agora com o comando sort 
 $ ./workshare2 | sort 

�  Execute o programa várias vezes e observe as diferenças de 
saída. 
◦  Como existem apenas duas seções, você deve observar que alguns segmentos não 

fazer nenhum trabalho. Você pode / não pode perceber que os fios que fazem o 
trabalho pode variar. Por exemplo, a primeira vez que o segmento 0 e linha 01 de maio 
fazer o trabalho, e da próxima vez pode ser o segmento 0 e linha 3. É mesmo possível 
que um segmento para fazer todo o trabalho. Qual o segmento que trabalho é não-
determinístico nesse caso. 
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omp_workshare2.c 
�  Execute o programa várias vezes e observe as 

diferenças de saída. 
�  Como existem apenas duas seções, você deve observar 

que alguns segmentos podem não fazer nenhum 
trabalho. 

�  Você pode ou não perceber que as threads que fazem o 
trabalho podem variar  
◦  Por exemplo, a primeira vez podem ser as threads 0 e 1 e da 

próxima vez a 0 e a 3.  
◦  É até possível que um segmento possa fazer todo o trabalho. 

�  Não é possível determinar qual o segmento que 
trabalhará nesse caso. 
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omp_orphan.c 
�  Compilando e executando omp_orphan.c 

$ gcc -fopenmp omp_orphan.c -o orphan 

$ ./orphan 

�  Execute o programa e analise o resultado.  Avalie o 
código e entenda seu comportamento 

�  Execute agora com o comando sort 
 $ ./orphan | sort 

Minicurso SIECOMP 2015.1 55 



omp_getEnvInfo.c 
�  O que esse programa faz? 

Minicurso SIECOMP 2015.1 56 



Quando as coisas dão errado 

� Programar um código paralelo exige 
prática e uma mudança no paradigma 
mental 

� Depurar programas em tempo de 
execução é complicado e demanda um 
bom ambiente de depuração (debuger) 

� Na maioria das vezes o jeito é usar printf 
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Códigos com problemas 
�  omp_bug1.c 
◦  Falha na compilação 

�  EXPLICAÇÃO 
◦  Este exemplo tenta mostrar o uso da diretiva 

combinada PARALLEL for-DO. Ele falha porque o 
loop não vem imediatamente após a diretiva.  
◦  Correções incluem a remoção de todas as 

declarações entre a diretiva PARALLEL for-DO e o 
loop real.  Além disso, uma lógica é adicionada para 
preservar a capacidade de consultar o identificador da 
thread e imprimi-lo a partir de dentro do loop.  
◦  Observe o uso da cláusula FIRSTPRIVATE para 

inicializar o flag. 
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Códigos com problemas 

� omp_bug2.c 
◦  Identificador das threads estão errados  

� EXPLICAÇÃO 
◦ Os erros neste caso são causados por 

negligência em âmbito de TID e TOTAL como 
PRIVATE. 
◦  Por padrão, as variáveis OpenMP são escopo 

SHARED e estas variáveis devem ser únicas 
para cada thread. 
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Códigos com problemas 

� omp_bug3.c 
◦ Trava por erro de execução   

� EXPLICAÇÃO 
◦ O erro de execução é causada por pela 

diretiva OMP BARRIER na sub-rotina 
PRINT_RESULTS. 
◦  Por definição, uma OMP BARRIER não pode 

ser aninhada fora da extensão estática de uma 
diretiva SECTIONS. Neste caso, ele é um 
orfão fora do bloco SECTIONS chamado. 
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Códigos com problemas 

� omp_bug4.c 
◦ Causa uma falha de segmentação.  

� EXPLICAÇÃO 
◦ A solução fornecida é um script e terá de ser 

codificado. 
◦ Certifique-se de examinar o arquivo de 

solução para ver o que está acontecendo - 
especialmente a última linha, onde você pode 
ter que mudar o nome do executável para 
coincidir com o seu. 
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Códigos com problemas 
� omp_bug5.c 
◦ Trava por erro de execução   

� EXPLICAÇÃO 
◦ O problema é que o primeiro segmento 

adquire locka e depois tenta obter lockb 
antes de liberar locka. 
◦  Enquanto isso, o segundo segmento adquiriu 

lockb e depois tenta obter locka antes de 
liberar lockb.  
◦ A solução supera o impasse usando bloqueios 

corretamente. 
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Códigos com problemas 
� omp_bug6.c 
◦  Falha na compilação 

� EXPLICAÇÃO 
◦ Com as diretivas órfãs, o escopo correto das 

variáveis é crítico.  
◦ O erro ocorre porque a variável sum tem 

escopo incorreto.  
◦ Veja a rotina omp_orphan para um exemplo 

de escopo correto, mas note que há outras 
maneiras de resolver o problema. 
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