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� Tutorial de A. J. Guillon
◦ http://www.ajguillon.com
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Instalando OpenCL

� Se seu sistema não tem o driver OpenCL
pré-instalado é recomendável instalar o 
ICD (OpenCL Instalable Client Driver)
◦ https://www.khronos.org/registry/cl/

� O ICD coordena as bibliotecas 
necessárias para cada um dos dispositivos 
que estiverem instalados em seu sistema
◦ Após instalado, os drivers OpenCL estarão 

em /etc/OpenCL/vendors
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Plataformas
� Apple OSX
◦ Biblioteca vem pré-instalada (deprecated 

>>10.14)
◦ Compilar usando diretivas

-framework OpenCL –DAPPLE
� Para os demais sistemas
◦ Intel
� https://software.intel.com/en-us/articles/opencl-drivers
◦ AMD
� http://developer.amd.com/tools-and-sdks/opencl-zone/
◦ nVIDIA
� https://developer.nvidia.com/opencl
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Programando com OpenCL
� Usualmente um programa OpenCL é 

escrito diretamente como uma string C 
dentro do código da aplicação host
◦ Ou pode ser um arquivo texto “.cl” cujo 

conteúdo será convertido para uma string C 
pela aplicação host.

� Também pode ser armazenado como um 
arquivo binário dependente do device e 
carregado para ele em tempo de 
execução
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Diferenças para C/C++
� OpenCL C é derivado do C99 com 

alguns extras:
◦ Tipos para vetores (int8, float4...)
◦ Sincronização
◦ Interfaces workitem e workgroups 

(get_global_id()...)
◦ Qualificadores de espaços de endereços 

(kernel, global...)
◦ Funções internas para operações matemáticas 

e manipulação de imagens
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Diferenças para C/C++

� Algumas características ausentes:
◦ Cabeçalhos padrão do C99 (string.h, stdio.h...)
◦ Ponteiros para função
◦ Recursão
◦ Arrays de tamanho variável
◦ Campos bit
◦ Tipos Image só podem ser usados como 

parâmetros de função

Computação de Alto Desempenho 7



Restrições para argumentos de 
Kernel
� Ponteiros devem ser tipo global, constant

ou local
� Ponteiros para ponteiros não são 

suportados
� Não podem ser  bool, half, 
size_t, ptrdiff_t, intptr_t, 
uintptr_t, even_t
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Tipos escalares
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OpenCL OpenCL API
bool True=1, False=0

half cl_half 16-bit float

size_t 32/64-bit unsigned int

ptrdiff_t 32/64-bit signed int

intptr_t Signed int

uintptr_t Unsigned int

void Void



Vetor/Escalar
� Se comportam como vetores quando n=2, 3, 4, 8 ou 16 e 

escalares sem n
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OpenCL C OpenCL API

charn cl_charn 8-bit signed

ucharn cl_ucharn 8-bit unsigned

shortn cl_shortn 16-bit signed

ushortn cl_ushortn 16-bit unsigned

intn cl_intn 32-bit signed

uintn cl_uintn 32-bit unsigned

longn cl_longn 64-bit signed

ulongn cl_ulongn 64-bit unsigned

halfn cl_halfn 16-bit half(se cl_khr_fp16 on)

floatn cl_floatn 32-bit float

doublen cl_doublen 64-bit double(se cl_khr_fp64 on)



Acessando componentes de um 
vetor
� Componentes tipon podem ser acessados 

de duas formas:
◦ vec.x, y, z or w
◦ vec.s0,1,2....a/A...f/F
◦ vec.s[0,1,2...] (apenas API OpenCL) 

� Sufixos especiais:
◦ vec.lo/vec.low: metade inferior de vec
◦ vec.hi/vec.high: metade superior de vec
◦ vec.odd: componentes ímpares de vec (apenas 

OpenCL C)
◦ vec.even: componentes pares de vec (apenas 

OpenCL C)
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Inicializando vetores

� OpenCL API :
◦ cl_float4 vec = {{1.0f,2.0f,3.0f,4.0f}};

� OpenCL C :
◦ float4 vec = (float4)(1.0f,2.0f,3.0f,4.0f);

◦ float4 vec = 
(float4)(1.0f,(float2)(2.0f,3.0f),4.0f);

Computação de Alto Desempenho 12



Ligando com C/C++ (gcc/g++)

� Para C++ usar gcc > 4.7
� Usar flag: -l OpenCL
� Se o linker não encontrar as bibliotecas 

indicar o caminho com o flag -L
� Caso necessário, indicar o diretório em 

que estão os headers usando o flag -I
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Montando os programas objeto
� O programa objeto encapsula:
◦ Um contexto
◦ O código fonte ou binário do kernel
◦ A lista de dispositivos e opções de montagem

� OpenCL usa “runtime compilation”
◦ Em geral não se sabe os detalhes do dispositivo alvo quando o 

programa é entregue
◦ A API C monta o processo para criar o código objeto

� clCreateProgramWithSource()
� clCreateProgramWithBinary()

__kernel void 
horizontal_reflect(read_only image2d_t src,

write_only image2d_t dst) 
{
int x = get_global_id(0);  // x-coord
int y = get_global_id(1);  // y-coord
int width = get_image_width(src);  
float4 src_val = read_imagef(src, sampler, 

(int2)(width-1-x, y));  
write_imagef(dst, (int2)(x, y), src_val);

}

Compile for 
GPU

Compile for 
CPU

GPU
code

CPU
code



Exemplo 1

� Qual sua plataforma?
� Código DeviceInfo.c
� gcc -framework OpenCL -I../C_common -o 
DeviceInfo DeviceInfo.c

� gcc -lOpenCL -I../C_common -o DeviceInfo
DeviceInfo.c
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Exemplo 2

� Qual sua plataforma?
� Código clinfo.c (AMD SDK)
� gcc -framework OpenCL -I../C_common –o clinfo
clinfo.c (macOS)

� gcc -lOpenCL -I../C_common –o clinfo clinfo.c
(Linux)
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Exemplo 3

� Soma de vetores
◦ C[i]= A[i] + B[i] for i=0 to N-1

� Em OpenCL existem 2 partes
◦ Código Host
◦ Código Kernel
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__kernel void vadd(__global const float *a,

__global const float *b,

__global       float *c)

{

int gid = get_global_id(0);

c[gid]  = a[gid] + b[gid];

}



Código Host

� Prepara o ambiente para o programa OpenCL
� Cria e gerencia os kernels

� 5 passos de um programa host básico
1. Define a platform… platform = devices+context+queues
2. Cria e Monta o program (bibliotecas dinâmicas para as 

kernels)
3. Prepara os objetos memory
4. Define o kernel (acopla argumentos para as funções 

kernel)
5. Submete commands… transfere os objetos de memória 

e executa as  kernels



The basic platform and runtime APIs in 
OpenCL (using C)

arg [0] 
value

arg [1] 
value

arg [2] 
value

arg [0] 
value

arg [1] 
value

arg [2] 
value

In
Order
Queue

Out of
Order
Queue

GPU

Context

__kernel void
dp_mul(global const float *a,

global const float *b,
global float *c)

{
int id = get_global_id(0);
c[id] = a[id] * b[id];

}

dp_mul
CPU program binary

dp_mul
GPU program binary

Programs

arg[0] value

arg[1] value

arg[2] value

Buffers Images
In

Order
Queue

Out of
Order
Queue

Compute Device

GPUCPU

dp_mul

Programs Kernels Memory Objects Command Queues



1. Definindo platform
� Usa a primeira platform disponível:

err = clGetPlatformIDs(1,&firstPlatformId,

&numPlatforms);

� Usa o primeiro device tipo CPU que a plataform oferece:
err = clGetDeviceIDs(firstPlatformId,

CL_DEVICE_TYPE_CPU, 1, &device_id, NULL);

� Cria um context simples com um único device
context = clCreateContext(firstPlatformId, 1,

&device_id, NULL, NULL, &err);

� Cria uma command-queue simples para alimentar o device:
commands = clCreateCommandQueue(context, device_id,

0, &err);



Command-Queues
� Commands incluem:
◦ Execuções de Kernel
◦ Gerenciamento de objetos Memory
◦ Sincronização

� A única forma de submeter 
commands para um device é 
através de uma command-queue.  

� Cada ponto da command-queue
aponta para um único device
dentro de um context. 

� Múltiplas command-queues podem 
alimentar um único device.
◦ Usado para definir sequencias 

independentes de comandos que não 
requeiram sincronização

Queue Queue

Context

GPU CPU



Command-Queue

Command queues podem ser 
configuradas de duas maneiras:
� In-order queues:
◦ Commandos são enfileirados e completados 

na ordem em que aparecem no programa

� Out-of-order queues:
◦ Commandos são enfileirados na ordem do 

programa mas podem executar (e completar) 
em qualquer ordem.

� A execução de commandos nas 
command-queue serão 
garantidamente completadas nos 
pontos de sincronização.

Queue Queue

Context

GPU CPU



2. Criar e Construir o program
� O código fonte para o programa kernel pode ser 

criado a partir de:
◦ Uma string (se for pequeno)
◦ Um arquivo texto 

� Montando o programa objeto:
program = 
clCreateProgramWithSource(context, 1

(const char**) &KernelSource,         
NULL, &err);

� Compilando o programa para criar uma  “biblioteca 
dinâmica” da qual o kernel específico será retirado
err = clBuildProgram(program, 0, 
NULL,NULL,NULL,NULL);



Mensagens de Erro

� Busca e imprime mensagens de erro:
if (err != CL_SUCCESS) {

size_t len;

char buffer[2048];

clGetProgramBuildInfo(program, device_id,   

CL_PROGRAM_BUILD_LOG, sizeof(buffer), buffer, &len);

printf(“%s\n”, buffer);

}

� É importante checar todos os erros da API OpenCL!
� Em C++ é mais fácil com try/catch



3. Preparando Objetos de Memória
� Para somar vetores são necessários 3 objetos de memória: 2 para os vetores 

de entrada (A e B) e 1 para o vetor de saída (C).

� Cria e inicializa os vetores no host:
float h_a[LENGTH], h_b[LENGTH], h_c[LENGTH];

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

h_a[i] = rand() / (float)RAND_MAX;

h_b[i] = rand() / (float)RAND_MAX;

}

� Define os objetos de memória OpenCL:
d_a = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY,

sizeof(float)*count, NULL, NULL);

d_b = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY,

sizeof(float)*count, NULL, NULL);

d_c = clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY,

sizeof(float)*count, NULL, NULL);



O que vai ser colocado na memória
do dispositivo

Objeto de Memória: 
� Um handle para uma região da memória global

Pode ser de dois tipos:
� Buffer:
◦ Define uma coleção linear de bytes (“como um array em C”).
◦ Os conteúdos dos objetos buffer são totalmente expostos 

no kernel e podem ser acessados através de ponteiros
� Image: 
◦ Definem regiões de memória bi- ou tri-dimensionais.
◦ Dados de imagem podem ser acessados apenas via funções 

read e write (são estruturas de dados opacas).
◦ Usados quando interagimos com uma API gráfica tal como 

OpenGL.  



Objetos de memória (cl_mem)

� Buffer:
◦ Arrays clássicos de bytes (1D) 

� Images:
◦ 2D ou 3D
◦ Tipo Opaque manipulado pelo Device
◦ Pode ser escrito OU lido por um Kernel, 

nunca ambos
◦ Precisa um objeto cl_sampler para ser 

lido (usado para definir amostragem e 
comportamento nos limites)
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Criando e manipulando buffers
� Buffers são declarados no host como tipo cl_mem
� Arrays na memória do host mantem seus dados 

originais no lado do host:
float h_a[LENGTH], h_b[LENGTH];

� Cria o buffer (d_a),  atribui sizeof(float)*count bytes 
de “h_a” ao buffer e copia na memória do device:
cl_mem d_a = clCreateBuffer(context,
CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,

sizeof(float)*count, h_a, NULL);

� Para evitar confusão, criar sempre os buffers no host 
com o prefixo h_ e no device com o préfixo d_



Criando e manipulando buffers

� Memory flags:
◦ CL_MEM_WRITE_ONLY

◦ CL_MEM_READ_WRITE

• Do ponto de vista do Device

� Copiar o buffer de volta para o host em h_c:
◦ CL_TRUE = bloqueante (sincronismo implícito)
◦ CL_FALSE = não-bloqueante
clEnqueueReadBuffer(queue, d_c, 
CL_TRUE, sizeof(float)*count, h_c, 
NULL, NULL, NULL);



4. Definir um kernel

� Cria o kernel object a partir da kernel function “vadd”:
kernel = clCreateKernel(program, “vadd”, &err);

� Acopla os argumentos da função Kernel “vadd” aos objetos
de memória:

err  = clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &d_a);

err |= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &d_b);

err |= clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(cl_mem), &d_c);

err |= clSetKernelArg(kernel, 3, sizeof(unsigned int), 
&count);



5. Enfileirando commands
� Escreve Buffers do host na memória global com operações não-bloqueantes):

err = clEnqueueWriteBuffer(commands, d_a, CL_FALSE, 0, 
sizeof(float)*count, h_a, 0, NULL, NULL);

err = clEnqueueWriteBuffer(commands, d_b, CL_FALSE, 0, 
sizeof(float)*count, h_b, 0, NULL, NULL);

� Alista a função kernel para execução:
err = clEnqueueNDRangeKernel(commands, kernel, 1, NULL, 
&global, &local, 0, NULL, NULL);

� Lê de volta os resultados (como um operação bloqueante).  Há uma fila “in-
order” que assegura que os comandos prévios são completados antes que a 
leitura possa começar
err = clEnqueueReadBuffer(commands, d_c, CL_TRUE,

sizeof(float)*count, h_c, 0, NULL, NULL);



Programa Host
// create the OpenCL context on a GPU device

cl_context context = clCreateContextFromType(0,

CL_DEVICE_TYPE_GPU, NULL, NULL, NULL);

// get the list of GPU devices associated with context

clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, 0, NULL, &cb);

cl_device_id[] devices = malloc(cb);

clGetContextInfo(context,CL_CONTEXT_DEVICES,cb,devices,NULL);

// create a command-queue

cmd_queue = clCreateCommandQueue(context,devices[0],0,NULL);

// allocate the buffer memory objects

memobjs[0] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY |

CL_MEM_COPY_HOST_PTR, sizeof(cl_float)*n, srcA, NULL);

memobjs[1] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY |

CL_MEM_COPY_HOST_PTR, sizeof(cl_float)*n, srcb, NULL);

memobjs[2] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, 

sizeof(cl_float)*n, NULL, NULL);

// create the program

program = clCreateProgramWithSource(context, 1,

&program_source, NULL, NULL);

// build the program

err = clBuildProgram(program, 0, NULL,NULL,NULL,NULL);

// create the kernel

kernel = clCreateKernel(program, “vec_add”, NULL);

// set the args values

err  = clSetKernelArg(kernel, 0, (void *) &memobjs[0], 

sizeof(cl_mem));

err |= clSetKernelArg(kernel, 1, (void *) &memobjs[1], 

sizeof(cl_mem));

err |= clSetKernelArg(kernel, 2, (void *) &memobjs[2], 

sizeof(cl_mem));

// set work-item dimensions

global_work_size[0] = n;

// execute kernel

err = clEnqueueNDRangeKernel(cmd_queue, kernel, 1, NULL,

global_work_size, NULL,0,NULL,NULL);

// read output array

err = clEnqueueReadBuffer(cmd_queue, memobjs[2], 

CL_TRUE, 0,

n*sizeof(cl_float), dst,

0, NULL, NULL);



Programa Host
// create the OpenCL context on a GPU device

cl_context context = clCreateContextFromType(0,

CL_DEVICE_TYPE_GPU, NULL, NULL, NULL);

// get the list of GPU devices associated with context

clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, 0, NULL, &cb);

cl_device_id[] devices = malloc(cb);

clGetContextInfo(context,CL_CONTEXT_DEVICES,cb,devices,NULL);

// create a command-queue

cmd_queue = clCreateCommandQueue(context,devices[0],0,NULL);

// allocate the buffer memory objects

memobjs[0] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY |

CL_MEM_COPY_HOST_PTR, sizeof(cl_float)*n, srcA, NULL);

memobjs[1] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY |

CL_MEM_COPY_HOST_PTR, sizeof(cl_float)*n, srcb, NULL);

memobjs[2] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, 

sizeof(cl_float)*n, NULL, NULL);

// create the program

program = clCreateProgramWithSource(context, 1,

&program_source, NULL, NULL);

// build the program

err = clBuildProgram(program, 0, NULL,NULL,NULL,NULL);

// create the kernel

kernel = clCreateKernel(program, “vec_add”, NULL);

// set the args values

err  = clSetKernelArg(kernel, 0, (void *) &memobjs[0], 

sizeof(cl_mem));

err |= clSetKernelArg(kernel, 1, (void *) &memobjs[1], 

sizeof(cl_mem));

err |= clSetKernelArg(kernel, 2, (void *) &memobjs[2], 

sizeof(cl_mem));

// set work-item dimensions

global_work_size[0] = n;

// execute kernel

err = clEnqueueNDRangeKernel(cmd_queue, kernel, 1, NULL,

global_work_size, NULL,0,NULL,NULL);

// read output array

err = clEnqueueReadBuffer(cmd_queue, memobjs[2], 

CL_TRUE, 0,

n*sizeof(cl_float), dst,

0, NULL, NULL);

Define platform e queues

Define memory objects

Cria o program

Monta o program

Cria e prepara a kernel

Executa a kernel

Lê os resultados no host

It’s complicated, but most of this is “boilerplate” and not as bad as it looks.



Exemplo 3

� Códigos vadd_c.c e vmul_c.c
◦ wtime.c
◦ device_info.c
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