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OpenMP

Application Programming Interface (API) за програмирање система
са дељеном мемориjом
MP = Multiprocessing
Предвиђен за системе где свака нит има приступ целоj мемориjи
Идеjа jе да се лако и постепено паралелизуjу сериjски програми
Заснива се на “pragma” директивама
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pragma

prаgma су специjалне предпроцесорске инструкциjе
Обично се додаjу у систем да би се омогућило понашање коjи ниjе
по обичном C стандарду
Компаjлери коjи не подржаваjу ове инструкциjе, игноришу их
#pragma
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Пример jедноставног програма

Пример: hello.cpp
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Компаjлирање OpenMP програма

g++ -fopenmp -o hello hello.cpp

./hello 4

Hello from thread 0 of 4 threads.
Hello from thread 3 of 4 threads.
Hello from thread 1 of 4 threads.
Hello from thread 2 of 4 threads.
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Основна OpenMP директива

# pragma parallel
Део кода коjи следи ће се извршити на свим jезгирма у паралели
Броj нити одређуjе систем у току извршавања програма
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Додаци директивама

Додатни текс коjи модификуjе директиву се зове “clause”
Додатак num_thread clause се може додати на “paralle” директиву
Оваj додатак омогућава да се специфицира броj нити за
извршавање програмског блока

# pragma omp parallel num_threads(tc)
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Заштита

#ifdef _OPENMP
#include <omp.h>
#endif

#ifdef _OPENMP
int rank = omp_get_thread_num();
int tc = omp_get_num_threads();
#else
int rank = 0;
int tc = 1;
#endif
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Терминологиjа

Нит коjа ствара остале нити се назива мастер нит
Нити коjе мастер нит ствара се називаjу робовске (slave) нити
Све нити заjедно се називаjу тим
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critical и for

Додатак for се може додати на директиву parallel да се омогући
већем броjу нити да учествуjу у извршавању исте for петље
Директива critical означава део кода коjи jе критична секциjа
Пример: sum.cpp
OpenMP компаjлери на провераваjу зависноти међу итерациjама у
for петљи коjа се паралелизуjе
Петље у коjима jедна итерациjа зависи од претходних не могу
бити ефикасно паралелизоване коришћењем OpenMP-а
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Редукциони оператор

Редукциони оператор jе бинарни оператор
Редукциjа jе прорачун коjи примењуjе исти редукциони оператор
на низ променљивих да би се добио jединствен резултат
Сви међурезултати се смештаjу у исту променљиву, редукциону
променљиву
Пример: sum_reduction.cpp
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Област важења променљивих

У сериjским програмима област важења обухвата део програма у
коме се променљиве могу користити
У OpenMP-у област важења променљиве се односи на скуп нити
коjу могу да приступе одговараjућоj променљиви
Променљива коjоj могу да приступе све нити се назива дељена
променљиа (shared)
Променљива коjоj може да приступи само jедна нит се назива
приватна променљива (private)
Све променљиве ван паралелних делова кода су дељене
Пример: pi.cpp
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Расподељивање посла

Додатком schedule може се одредити програму како тачно да
расподели посао по нитима током паралелизовања петље
Додатак schedule захтева два параметра - schedule(type, size)
Тип распоређивања може бити:

static: Итерациjе петље су одређене нитима пре него што се петља
почне извршавати
dynamic, guided: Итерациjе се додељуjу нитима у току извршавања
петље
auto: Компаjлер, или OpenMP систем коjи ради за време
извршњавања програма одређуjу како ће се расподела урадити
runtime: Расподела се одређуjе за време извршавања програма на
основу променљивих окружења

Други параметар size одређуjе величину посла коjа се добиjа у
jедноj додели

14 / 23



Примери статичког распоређивања

Броj итерациjа jе 12 а броj нити jе 3
schedule(static, 1)

Нит 0: 0, 3, 6, 9
Нит 1: 1, 4, 7, 10
Нит 2: 2, 5, 8, 11

schedule(static, 2)
Нит 0: 0, 1, 6, 7
Нит 1: 2, 3, 8, 9
Нит 2: 4, 5, 10, 11

schedule(static, 4)
Нит 0: 0, 1, 2, 3
Нит 1: 4, 5, 6, 7
Нит 2: 8, 9, 10, 11
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Динамичко распоређивање

schedule(dynamic)
Подразумевана величина посла jе 1
Итерациjе се расподељуjу на послове задате величине
Свака нит након што jе завршила посао захтева нови од система
Динамичка додеча се наставља све док има jош неурађених
итерациjа
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Навођени распоређивање

Као и код динамичке доделе, све нити извршаваjу послове и када
заврше текући посао захтеваjу нови од система
За разлику од динамичке расподеле, величина послова се мења
током извршавања
Како се послови завршаваjу, величина послова се смањуjе
Послови се смањуjу до величине size
Jедини изузетак jе последњи посао коjи може имати и величину
мању од size
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Пример навођеног распоређивања

18 / 23



Расподела у току извршавања

schedule(runtime)
Расподела се одређуjе на основу променљиве окружења
OMP_SCHEDULE
Ова променљива може имати било коjу конфигурациjу статичког,
динамичког или навођеног распоређивања
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Директива за бариjеру

Бариjера се у openMP програм може поставити директивом
#pragma omp barrier
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Директива за атомичну операциjу

Директива може да заштити критичну секциjу коjа се састоjи од
само jедне C линиjе

#pragma omp atomic

При томе линиjа мора имати тачно одређену форму

x <op>= <expr>;
x++; ++x;
x--; --x;
<op> is +, -, *, /, & ...

Атомична операциjа jе боља од критичне секциjе jер се може
свести на jедну инструкциjу процесора
Много jе jедноставниjе заштитити jедну операциjу него генерални
програмски блок
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Закључак

API OpenMP користи систем са дељеном мемориjом као
програмски модел
Користи се концеп нити
Базира се на коришћењу директива коjе могу да се модификуjу
додацима
Идеjа jе да се омогући постепена паралелизациjа сериjског кода
На располагању jе велики броj директива коjе омогућуjу да се на
jедноставан начин реше уобичаjени проблеми за ограничен скуп
проблема
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