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Streszczenie. W pracy zaprezentowano środowisko programowania OpenMP przez-
naczone dla maszyn ze wspólną pamięcią (ang. shared-memory). Jest to środowisko
bardzo mocno wspierane przez wielu producentów sprzętu i oprogramowania, które
jest już nieoficjalnym standardem korporacyjnym. Cechy środowiska OpenMP za-
pewniają mu wielką popularność przy zastosowaniach typu High Performance Com-
puting. Prostota posługiwania się środowiskiem OpenMP pozwala na stworzenia wy-
soce wydajnego oprogramowania przez ludzi nie posiadających dużego doświadcze-
nia w tym zakresie.
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1. Wstęp

Komputery równoległe, podobnie jak niemal każdy sprzęt elektroniczny, stają się z roku
na rok coraz tańsze i popularniejsze. Związane jest to nie tylko z olbrzymim postępem tech-
nologicznych, ale i z rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. W sytuacji, gdy
czas odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów, zastosowanie odpowiednich
technik równoległych może decydować o powodzeniu lub klęsce przedsięwzięcia. Ważne
jest, aby do realizacji zadania użyć nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale także, by oprogra-
mowanie było wydajne i proste zarówno do napisania, jak i modyfikowania. Obecnie bar-
dzo ważnymi cechami aplikacji są przenośność, skalowalność, wydajność i możliwość łat-
wego przeprowadzenia zmian.

2. Klasyfikacja komputerów równoległych

Jednym z kryteriów klasyfikowania komputerów równoległych jest organizacja prze-
strzeni adresowej pamięci, czyli de facto sposób wymiany danych pomiędzy procesorami.



Monika Demichowicz, Paweł Mazur108

2.1. Architektura message-passing

Architektura message-passing zakłada, że każdy procesor ma swoją własną pamięć, do
której dostęp ma tylko on. Procesory komunikują się ze sobą, wymieniając wiadomości,
w których wysyłają dane potrzebne do wykonania obliczeń. Bardzo często architektura ta
kojarzona jest z systemami wielokomputerowymi. Schematycznie można to przedstawić
tak, jak na rys. 1 [4].

Rys. 1. Architektura message-passing

2.2. Architektura shared-address-space

W architekturze tej wszystkie procesory mają dostęp do wspólnej pamięci i w związku
z tym posiadają wspólną przestrzeń adresową. Realizacja systemu o takich właściwościach
wymaga wsparcia sprzętowego dla operacji odczytu i zapisu danych z (do) pamięci. Reali-
zację założeń wspólnej przestrzeni adresów można wykonać na wiele sposobów, które róż-
nić się będą lokalizacją pamięci względem procesorów. Trzy podstawowe przedstawione
są na rys. 2 – 4 [4] i opisane w trzech kolejnych punktach.

Rys. 2. Architektura shared-address-space
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1. Wadą rozwiązania przedstawionego na rys. 2 jest konieczność sięgania do odległej
pamięci przy każdej operacji zapis/odczyt, nawet jeżeli wykonywana jest ona na zmiennych
lokalnych. Stawia to warunek zapewnienia bardzo wysokiej wydajności sieci łączącej pro-
cesory, co jest zadaniem bardzo ambitnym. Realizację przedstawioną na rys.2 określa się
terminem shared-memory, ze względu na fizyczne położenie pamięci względem proce-
sorów. Pojęcie shared-memory używa się obecnie także w odniesieniu do realizacji opisa-
nych w p. 2 oraz 3 i dlatego pojęcia shared-address-space i shared-memory w praktyce
używa się zamiennie.

2. Problem wydajności sieci można częściowo rozwiązać, zaopatrując każdy procesor
w dodatkową pamięć lokalną, w której przechowywać można kod programu dla danego
procesora oraz dane, które nie są współdzielone. Schematycznie przedstawione jest to na
rys. 3.

Rys. 3. Architektura shared-address-space

3. Kolejnym krokiem naprzód jest zrezygnowanie z fizycznej pamięci dzielonej oraz
umieszczenie modułów pamięci tylko przy procesorach. Należy jednak sprzętowo odwzoro-
wać odwołania ze wspólnej przestrzeni adresowej do poszczególnych procesorów. Sche-
matycznie przedstawione jest to na rys. 4.

Jak widać na rys. 2, 3 i 4, można wyróżnić dwa typy komputerów shared-memory:
! UMA (skr. ang. uniform memory access),
! NUMA (skr. ang. non-uniform memory access).
Do kategorii UMA zalicza się komputery, w których czas odwołania się do dowolnej ko-
mórki pamięci jest taki sam. Przykład takiej realizacji przedstawiony jest na rys. 2. Do kate-
gorii NUMA zalicza się z kolei komputery, w których czas odwołania się do określonych
komórek pamięci jest inny niż czas odwołania się do innych komórek. Przykład takiej reali-
zacji przedstawiony jest na rys. 3 i  4, gdzie występuje pamięć lokalna oraz pamięć zdalna
(dostępna tylko poprzez sieć). Większość nowoczesnych komputerów równoległych typu
shared-memory jest zbudowana w architekturze NUMA.
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Rys. 4. Architektura shared-address-space

Pozornie architektura NUMA przedstawiona na rys. 4 wygląda tak, jak architektura me-
ssage-passing. Istnieje jednak cecha rozróżniająca je: w architekturze NUMA, w której
wszystkie procesory operują na adresach globalnych, należy zapewnić sprzętowe odwzoro-
wania adresów, podczas gdy w architekturze message-passing należy jawnie określić do
kogo (do którego procesora) przesyłane są dane.

Architektura shared-memory jest oczywiście bardziej zaawansowana niż message-
passing, w związku z tym jest dużo droższa w konstrukcji. Daje jednak dużo większe moż-
liwości dla zastosowań typu HPC (skr. ang. High Performance Computing). Przede wszyst-
kim umożliwia szybki dostęp dla wielu procesorów do dużych struktur danych, charaktery-
zujących się wysoką częstością zmiany wartości. Dodatkowo w architekturze shared-me-
mory bardzo łatwo emuluje się architekturę message-passing, co w odwrotnym przypadku
nie jest łatwym zadaniem. W związku z tym na komputerach z architekturą shared-memory
programista ma dużo większe możliwości.

W realizacji komputerów z architekturą shared-memory kluczową rolę spełnia sieć
połączeń, która musi być tak zaprojektowana, aby umożliwić bardzo szybką komunikację
i wymianę danych pomiędzy procesorami.

3. High Performance Computing

High Performance Computing (w skrócie: HPC) jest to (zob. [11]) technologia zapew-
niająca rozwiązania problemów, które wymagają:
! znacznej mocy obliczeniowej,
! dostępu do (lub przetworzenia) dużych ilości danych w krótkim czasie,
! współpracy komputerów znajdujących się w dużej odległości geograficznej.
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Przykładami takich problemów są [11]:
! modelowanie przepływu paliwa i jego spalanie w silniku samochodowym w celu zmini-

malizowania zużycia paliwa,
! optymalizowanie przydziału pracy na linii produkcyjnej w celu najlepszego wykorzys-

tania linii,
! dostęp do dużych baz danych podczas transakcji realizowanych on-line czy w procesie

datamining,
! tworzenia obrazów dla wirtualnej rzeczywistości,
! optymalne wykorzystanie sieci dużych firm, np. banków.

Nieco węższa definicja mówi [11], że HPC to zestawienie sprzętu, narzędzi, oprogramo-
wania, języków i metod programowania, które umożliwiają rozwiązanie problemów wcześ-
niej nierozwiązywalnych przy jednocześnie niewysokich nakładach finansowych.

Niezależnie od definicji widać, że problemy, jakie są kojarzone z HPC, wymagają prze-
de wszystkim dużej mocy obliczeniowej i zapewnienia szybkiej komunikacji pomiędzy pro-
cesorami. Obliczenia wykonywane są równolegle. Stajemy zatem przed wieloma pytania,
m. in.:
! jaką wybrać architekturę komputera równoległego,
! jakich użyć mechanizmów zrównoleglających obliczenia,
! w jakim pakiecie (języku) programować?

Jedną z wybieranych architektur do zastosowań HPC jest architektura shared-memory.
Obecnie istnieje wiele środowisk umożliwiających efektywne programowanie dla tej archi-
tektury. Jednym z nich jest środowisko OpenMP – nowy standard, którego zalety zostaną
przedstawione w następnym punkcie.

4. OpenMP

Środowisko OpenMP (skr. ang. Open Multi-Processing) jest interfejsem do wątków
POSIX Threads (Portable Operating System Interface), w skrócie zwanych PThreads.
PThreads to standard programowania wielowątkowego, obecnie bardzo często używany
i najbardziej rozpowszechniony. Jest to jednak programowanie równoległe na niskim po-
ziomie, gdzie programista dba o tworzenie wątków, ich synchronizację i zniszczenie.

Środowisko OpenMP powstało we wczesnych latach 90-tych, początkowo dla języka
Fortran, później dla języków C i C++. Głównym celem przedsięwzięcia było umożliwienie
automatycznego zrównoleglania kodu. Nad rozwojem specyfikacji OpenMP czuwa
OpenMP Architecture Review Board, zrzeszające korporacje zainteresowane tym standar-
dem.

OpenMP nie jest pierwszą inicjatywą zmierzającą do utworzenia środowiska do auto-
matycznego zrównoleglania kodu. Cechą wyróżniającą OpenMP spośród innych inicjatyw
jest fakt ukończenia specyfikacji wymagań (do tej pory powstały wersje 2.0, zarówno dla
języka Fortran, jak i dla języków C i C++) oraz przede wszystkim szerokie wsparcie ze
strony korporacji. Wsparcie to pochodzi zarówno od producentów sprzętu, jak i twórców
oprogramowania. Do stowarzyszenia  OpenMP Architecture Review Board  należą m. in.
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firmy Compaq, Hewlett-Packard, Intel, IBM, Silicon Graphic, Sun Microsystems. OpenMP
nie jest do tej pory standardem formalnym, a jedynie korporacyjnym.

4.1. Model przetwarzania

Zrównoleglenie kodu odbywa się w oparciu o model fork-and-join. Polega on na wy-
tworzeniu przez jeden wątek grupy wątków (ang. team of threads), które wykonują jakąś
pracę, a następnie wszystkie się synchronizują i dalsze przetwarzanie wykonywane jest już
sekwencyjnie. Wątek tworzący grupę staje się wątkiem typu master i również bierze udział
w przetwarzaniu. Jego numer w utworzonej grupie to 0. Po synchronizacji wątek master
kontynuuje swoje działanie, a pozostałe wątki z grupy są niszczone. Schematycznie model
fork-and-join przedstawiono na rys. 5.

Rys. 5. Model fork-and-join

Specyfikacja OpenMP przewiduje zrównoleglenie zagłębione (ang. nested paralellism),
tzn. dopuszcza, by każdy z wątków w grupie utworzył własną grupę wątków. Aby taki mo-
del przetwarzania był możliwy, należy ustawić odpowiednią zmienną systemową. Obecnie
zrównoleglenie zagłębione jest bardzo rzadko wspierane przez producentów kompilatorów.
Najczęściej nowa „podgrupa” wątków nie jest tworzona, a zadanie wykonuje tylko jeden
wątek (ale program zostanie skompilowany i wykonany poprawnie).

4.2. Automatyczne zrównoleglanie kodu

Głównym celem powstania OpenMP było automatyczne zrównoleglanie kodu, napisa-
nego w powszechnie używanym języku programowania, w ten sposób, aby programista był
zwolniony z kontroli działania wątków, ich synchronizacji, synchronizacji dostępu do
zmiennych i innych typowych dla równoległości problemów. Podejście to stało się zarazem
podstawową zaletą OpenMP.

W OpenMP kod jest zrównoleglany za pomocą dyrektyw kompilatora, które, w przy-
padku braku odpowiedniej biblioteki lub kompilacji bez opcji zrównoleglania, zostaną
przez kompilator zignorowane. Aby wskazać miejsce w kodzie, w którym powinno nastąpić
utworzenie nowych wątków, używa się dyrektywy OMP PARALLEL.
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OpenMP umożliwia zarówno zrównoleglanie przetwarzania danych, jak i funkcji.

4.2.1. Równoległe przetwarzanie danych

Równoległe przetwarzanie danych to przede wszystkim wykorzystanie pętli do wykony-
wania jednakowych obliczeń na tych samych danych. Zrównoleglenie pętli polega na do-
daniu przed pętlą dyrektywy OMP FOR, tak jak w następującym przykładzie:

#pragma omp parallel
#pragma omp for
for(int i =0; i<1000; i++)
{
   operation(i);
}

4.2.2. Równoległe przetwarzanie instrukcji

Równoległość przetwarzania instrukcji polega na przydzieleniu niezależnych zadań do
poszczególnych wątków. Zadania dla każdego wątku grupowane są poprzez dyrektywę
OMP SECTION, a wszystkie sekcje znajdują się po dyrektywie OMP SECTIONS. W po-
niższym przykładzie zostaną utworzone trzy wątki, z których każdy wykona jedno zadanie.

omp_set_num_threads(3);
#pragma omp parallel
#pragma omp sections
{
   #pragma omp section
    zad1();
   #pragma omp section
    zad2();
   #pragma omp section
    zad3();
}

4.2.3. Serializacja w obszarze równoległym

W przypadkach gdy wymagane jest sekwencyjne wykonanie pewnego fragmentu kodu
w sekcji równoległej, możliwa jest jego serializacja. Przykładem jest synchronizowana sek-
cja OMP CRITICAL, do której w danym momencie może wejść jeden wątek, sekcja
OMP MASTER – wykonywana jedynie przez wątek główny oraz OMP SINGLE – wy-
konywana podobnie jak OMP MASTER, ale przez dowolny wątek (nie można z góry
określić który). Na przykład mogłoby to wyglądać w następujący sposób:

#pragma omp parallel for
for(int i =0; i<1000; i++)
{
   #omp single
      printf(’Starting operation!’);
   operation(i);
   #omp critical
      synchronized_operation(i);
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   #omp master
      printf(’Master thread is running’);
}

4.3. Łatwość programowania

Z automatycznego zrównoleglenia kodu wynika przede wszystkim prostota programo-
wania. Programista zajmuje się jedynie tym, co program ma wykonać równolegle, a nie jak
ma to wykonać. Programowanie w OpenMP to w zasadzie pisanie programów sekwencyj-
nych, które są potem zrównoleglone automatycznie. Potrzebna jest więc tylko podstawowa
wiedza z zakresu programowania równoległego, aby napisany kod mógł efektywnie działać
na maszynie wieloprocesorowej.

Ważną cechą OpenMP jest tzw. orphaning, czyli możliwość pisania podprogramów,
które nie zawierają sekcji równoległej i nie mogą być w związku z tym wykonywane rów-
nolegle, jednak posiadają inne dyrektywy OpenMP i mogą być wywoływane z obszaru rów-
noległego, gdzie zostają zrównoleglone. Podprogramy te służą jako wielokrotnie używane
moduły, wykorzystywane w różnych kontekstach, np. przez różną liczbę wątków. Jest to
funkcjonalność przydatna przy tworzeniu bibliotek.

4.4. Komunikacja pomiędzy wątkami

Każdy wątek w sekcji równoległej posiada zmienne prywatne i zmienne dzielone
– wspólne dla każdego wątku. Poprzez zmienne dzielone wątki mogą komunikować się,
gdy znajdują się w tej samej sekcji równoległej.  Zmienne dzielone deklarowane są przy
wejściu do sekcji równoległej jako PRIVATE, natomiast zmienne współdzielone jako
SHARED.

Istnieje także możliwość komunikacji między wątkami, gdy działają one w ramach in-
nych grup w innych sekcjach równoległych, jednak tylko w przypadku, gdy w kolejnych
sekcjach liczba wątków się nie zmienia. Wówczas wątki tworzone w kolejnych obszarach
równoległych operują na tym samym zestawie zmiennych. Deklaracji zmiennych dla wielu
sekcji równoległych w jednym programie dokonuje się za pomocą klauzuli THREAD-
PRIVATE.

4.5. Synchronizacja

Ponieważ wątki mogą działać na wspólnych danych, potrzebne są mechanizmy synchro-
nizacji zapewniające uzyskanie poprawnych wyników. OpenMP dostarcza konstrukcji,
które umożliwiają prawidłową współpracę wątków. Są to:
a) synchronizacja domyślna,
b) synchronizacja jawna.

Synchronizacja domyślna występuje na końcu bloku kodu wybranych dyrektyw:
! OMP PARALLEL,
! OMP FOR,
! OMP SECTIONS,
! OMP SINGLE,
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chyba że użyto klauzuli NOWAIT, która nakazuje brak synchronizacji wątków. Każdy wą-
tek, który wykona swoją pracę i dojdzie do punktu synchronizacji, czeka na wszystkie po-
zostałe wątki. W chwili, gdy wszystkie wątki dojdą do punktu synchronizacji, każdy z nich
wykonuje dalszą część programu lub następuje ich zniszczenie.

W synchronizacji jawnej programista może sam wskazać miejsce synchronizacji po-
przez użycie dyrektywy OMP BARRIER.

Dodatkowo OpenMP udostępnia mechanizm sekcji krytycznej. Fragment kodu, który
może być wykonywany tylko przez jeden wątek w danym czasie, należy umieścić w bloku
po dyrektywie OMP CRITICAL.

Można wskazać także operację atomową, czyli polegającą na modyfikacji jednej komór-
ki pamięci, podczas której tylko jeden proces może tę komórkę modyfikować (odczytywać).
Operacją taką może być inkrementacja, dekrementacja i przypisanie wartości (pod warun-
kiem, że do obliczenia przypisywanej wartości nie wykorzystuje się modyfikowanej zmien-
nej). Wskazanie operacji atomowej odbywa się poprzez użycie dyrektywy OMP ATO-
MIC. Operacja atomowa często jest wspomagana sprzętowo, dlatego wykonywana jest
efektywniej niż sekcja krytyczna. Jednak obecnie kompilatory przeważnie wykonują opera-
cję oznaczoną jako atomową, zamieniając ją na sekcję krytyczną.

Do sterowania synchronizacją w OpenMP dostępne są także funkcje zarządzające ryg-
lami (ang. lock), za pomocą których można zatrzymać aktywność wątku, aż do zwolnienia
rygla.

4.6. Skalowalność

Jednym z najważniejszych wymagań stawianych przed OpenMP jest zapewnienie skalo-
walności. To, czy aplikacja jest skalowalna, zależy w głównej mierze od samej aplikacji
i użytych w niej algorytmów. OpenMP zapewnia jednak mechanizmy, które umożliwiają
takie programowanie, by skalowalność dało się uzyskać w łatwy sposób.

Program napisany w OpenMP wykonuje się poprawnie zarówno na 64 procesorach,
na 30, jak i na 4, a nawet może być wykonany sekwencyjnie – w zależności od dostępnych
zasobów komputera. Biorąc pod uwagę, że bez jakichkolwiek zmian w kodzie, możliwe jest
uruchomienie programu, jest to znaczną przewagą OpenMP nad wieloma innymi środowis-
kami programowania dla maszyn ze wspólną pamięcią.

4.7. Wydajność

Pomimo wysokiego poziomu programowania, aplikacje napisane w OpenMP są bardzo
efektywne w działaniu. Czas potrzebny na utworzenie wątków wraz z przydziałem do nich
pracy jest mały i porównywalny z czasem, jaki występuje podczas zarządzania wątkami ko-
rzystając z POSIX Threads. Wynika to z faktu, że w większości przypadków OpenMP jest
implementowane jako interfejs do PThreads.

Na wysoką wydajność ma także wpływ możliwość łatwego wybrania sposobu rozdzie-
lania zadań pomiędzy wątkami za pomocą schedulera. Dzięki temu ułatwieniu nawet mniej
doświadczony programista może optymalnie dobrać parametry rozdzielania pracy, co wpły-
nie pozytywnie na jakość oprogramowania.
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4.8. Optymalizacja

OpenMP umożliwia także automatyczną optymalizację wykonywania obliczeń dla rów-
noległego przetwarzania danych, czyli tylko dla pętli for. Polega ona na właściwym, spe-
cyficznym dla danego zadania, rozdzieleniu pracy pomiędzy wątki. O sposobie przydziału
zadań decyduje programista, a tzw. scheduler automatycznie przydziela zadania do wątków.
Sposób rozdzielania zadań określany jest za pomocą klauzuli SCHEDULE w dyrektywie
OMP FOR.

Przykład zastosowania scheduler-a:
#pragma omp parallel for schedule(static,1)
for(int i =0; i<1000; i++)
{
   operation(i);
}
Różne opcje działania schedulera opierają się na różnicach w jakości zadań, jakie pro-

gram przetwarza. Wyróżnia się dwa rodzaje zadań, gdzie:
! każda iteracja pętli wymaga takiej samej ilości obliczeń, zatem każda iteracja wykonu-

je się w takim samym czasie,
! czas wykonania pojedynczej iteracji,  w zależności od pewnych czynników, różni się od

pozostałych.
Dla każdego z tych przypadków korzystny jest inny sposób przydziału zadań dla wątków.
Istnieją cztery sposoby przydzielania zadań. W tym artykule opisujemy dwa podstawowe.

4.8.1. Zadania przydzielane statycznie

Sposób ten powinien być używany, gdy poszczególne iteracje wymagają wykonania ta-
kiej samej liczby instrukcji. Wątki przetwarzają kolejno iteracje o z góry określonym nu-
merze. Każdy wątek wykona więc jednakową liczbę iteracji i wszystkie wątki skończą
przetwarzanie w podobnym czasie.

W przypadku zastosowania dla tego sposobu przydziału zadań dla iteracji o nierównej
liczbie instrukcji do wykonania, mogłoby dojść do sytuacji, w której jeden z wątków otrzy-
małby zadania o małej złożoności, a inny o dużo większej. W takim przypadku pierwszy
z wątków skończyłby przetwarzanie dużo wcześniej i bezczynnie czekałby na synchroniza-
cję z drugim, którego czas przetwarzania byłby dużo dłuższy. Dla takiej sytuacji ogólny
czas przetwarzania całego zadania – wszystkich iteracji – wydłuża się do czasu, w którym
ostatni z wątków skończy pracę.

W przypadku statycznego przydzielania zadań należy użyć opcji static jako parametru
klauzuli SCHEDULE dyrektywy OMP FOR.

4.8.2. Zadania przydzielane dynamicznie

Sposób ten jest wydajniejszy od statycznego przydzielania zadań do wątków, gdy po-
szczególne iteracje nie mają zbliżonej złożoności. Początkowo każdy z wątków wykonuje
swoje zadanie, a po jego skończeniu pobiera następne z kolejki zadań. Może się więc zda-
rzyć, że jeden z wątków wykona więcej iteracji niż inny, jednak będą to iteracje o mniejszej
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złożoności. Proces ten pozwala na równomierne rozłożenie pracy pomiędzy wątki, które
mimo przetwarzania różnej liczby iteracji, skończą przetwarzanie w podobnym czasie.

W przypadku zastosowania dynamicznego przydzielania zadań do problemów o jedna-
kowej liczbie instrukcji do przetworzenia w ramach jednej iteracji, efekt – czas przetwo-
rzenia zadania i efektywność podziału pracy między wątki – będzie podobny do statyczne-
go sposobu przydziału zadań. Powstanie jednak narzut czasowy związany z działaniem
schedulera, więc ostateczny czas wykonania zadania może się wydłużyć.

W przypadku dynamicznego przydzielania zadań, należy użyć opcji dynamic jako para-
metru klauzuli SCHEDULE.

4.9. Przenośność i wieloplatformowość

Środowisko OpenMP jest zaprojektowane dla trzech języków programowania (Fortran,
C i C++) oraz zostało zaimplementowane dla różnych platform (większości wersji syste-
mów Unix i WindowsNT). Umożliwia to swobodne przenoszenie kodu pomiędzy różnymi
maszynami, ale także używanie różnych kompilatorów. Pozwala to bardzo często na znacz-
ną redukcję kosztów wytworzenia oprogramowania, jak również wykorzystanie istniejących
już rozwiązań. Inną cechą wpływającą na przenośność jest możliwość skompilowania i uru-
chomienia programu nawet na maszynie jednoprocesorowej, nie wyposażonej w kompilator
obsługujący OpenMP – dyrektywy zostaną pominięte, a program wykona się sekwencyjnie.
Umożliwia to także testowanie i debuggowanie programu na prostym (i tanim) komputerze
sekwencyjnym.

5. Przykład programu w OpenMP

Poniżej przedstawiamy program napisany w języku C, którego kod został zrównoleglo-
ny przy użyciu OpenMP.

#include <stdio.h>
#include <omp.h>
... // pominiety blok zawierajacy kody funkcji:
... // praca_1()   praca_2()   praca_3()
void main()
{
   int a,b,c,n;  
   a=2;  b=5; c=10;
   printf(“Poczatek programu: czesc sekwencyjna\n”);

// liczba watkow = liczbie dostepnych procesorow
   omp_set_num_threads(omp_get_num_procs());
   #pragma omp parallel //pierwsza czesc rownolegla
   {
    #pragma omp for schedule(dynamic,3) firstprivate(a,b,c) \
                                                   shared(n)
    for(i=0;i<1000;i++)
       {
          a=a*i;   b=b+i;   c=c-i;
          #pragma omp atomic
             n=a+b+c;
          printf(”Watek nr %d wykonuje iteracje nr         \
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                              %d”,omp_get_thread_num(),i)
       }         //koniec petli for – synchronizacja
    #pragma omp master
      printf(”Jestem watkiem typu master: konczy się       \
                                      czesc rownolegla\n”);
   }             //koniec czesci parallel - synchronizacja
   printf(“Druga czesc sekwencyjna\n”);
   #pragma omp parallel              //druga czesc rownolegla
   {
         //nowait – nie bedzie synchronizacji na koncu sekcji
      #pragma omp sections nowait
      {
            praca_1();               //sekcja pierwsza
         #pragma omp section
            praca_2();               //sekcja druga
         #pragma omp section
            praca_3();               //sekcja trzecia
         #pragma omp section
            praca_4();               //sekcja czwarta
      }          //koniec sekcji – brak synchronizacji
   } //koniec czesci parallel - synchronizacja
   printf(“Ostatnia czesc sekwencyjna: koniec programu\n”);
}

6. Porównanie środowisk programowania równoległego

W punkcie tym przedstawimy krótkie porównanie z innymi popularnymi środowiskami
programowania równoległego i wskażemy, dlaczego właśnie OpenMP jest przez wielu
uważane za najlepsze środowisko dla zastosowań HPC. Obecnie nie ma oficjalnego stan-
dardu w przemyśle dotyczącego programowania komputerów ze wspólną pamięcią. Stan-
dard ANSI X3H5 był próbą osiągnięcia tego celu, ale prace nie zostały dokończone.

W tabeli 1 przedstawiono zestaw cech i możliwości OpenMP oraz wspomnianych śro-
dowisk programowania równoległego [13].

Tabela 1. Porównanie środowisk programowania równoległego

X3H5 MPI PThreads HPF OpenMP

Skalowalność ! % %/! % %

Zrównoleglenie przyrostowe % ! ! ! %

Przenośność % % % % %

Fortran % % ! % %

Data parallelism % ! ! % %

Ukierunkowanie na wydajność ! % ! %/! %
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Środowisko MPI (skr. ang. Message Passing Interface) jest bardzo popularnym środo-
wiskiem programowania dla architektur message-passing. Środowisko to posiada jednak
wiele wad, m. in. małą efektywność, małą skalowalność oraz trudność programowania
związaną z koniecznością oprogramowania komunikacji pomiędzy procesorami. Poważną
wadą jest także brak możliwości wykonywania zrównoleglenia przyrostowego. Zrównole-
glanie przyrostowe polega na wstawieniu do kodu dyrektyw nakazujących sekwencyjne
wykonywanie poszczególnych fragmentów programu. Wówczas programista może prze-
testować poprawność samego algorytmu i stopniowo umożliwiać równoległe wykonywanie
kodu.

Programowanie w PThreads odznacza się dużymi możliwościami i swobodą w tworze-
niu, synchronizowaniu i kończeniu wątków. Jest jednak przez to trudne w użyciu i dlatego
do HPC nie używa się PThreads. PThreads są przeznaczone głównie dla języków C i C++,
a do HPC bardzo często używa się języka Fortran. Inną cechą, która mocno ogranicza mo-
żliwość zastosowania PThreads do HPC jest brak obsługi równoległego przetwarzania da-
nych. Programista musi sam dzielić problem na części i przydzielać je do poszczególnych
wątków.

Język HPF (skr. ang. High Performance Fortran) jest językiem umożliwiającym two-
rzenie wydajnych programów, jednak wysoka wydajność nie zawsze jest osiągana ze
względu na ograniczenia w samym języku i nienajlepszych kompilatorów. W związku
z tym nie zyskał uznania i wsparcia ze strony licznego grona producentów sprzętu i opro-
gramowania.

7. Zakończenie

Środowisko OpenMP jest nowym, ale już od kilku lat dość mocno rozwijanym śro-
dowiskiem programowania maszyn typu shared-memory. Prostota jego użycia umożliwia
zastosowanie go przez osoby nie mające dużego doświadczenia w programowaniu równo-
ległym, dla których napisanie programu to tylko drobny element umożliwiający im pracę
naukową w zupełnie innej dziedzinie, takiej jak fizyka, chemia czy medycyna. To także
bardzo dobre środowisko programowania spełniające wysokie wymagania HPC.

Wsparcie największych producentów sprzętu i oprogramowania gwarantuje środowisku
OpenMP ciągły rozwój i udoskonalanie. Wpłynęło ono także na rosnącą dostępność kom-
pilatorów i narzędzi do debuggowania. Chociaż towarzystwo OpenMP Architecture Review
Board nie przewiduje opracowania specyfikacji dla języków innych niż Fortran oraz C
i C++, powstał już projekt umożliwiający programowanie w środowisku OpenMP w języku
Java [2].

Niewątpliwe zalety środowiska OpenMP zapewniły mu już teraz pozycję nieoficjalnego
standardu wśród zastosowań zarówno naukowych, jak i biznesowych.

Programowanie w środowisku OpenMP jest bardzo proste, ponieważ oparte jest na po-
sługiwaniu się dyrektywami kompilatora, kilkoma stałymi systemowymi i funkcjami. Pro-
ces zrównoleglenia wykonywany jest automatycznie, programista jedynie wskazuje miej-
sca, które należy zrównoleglić.
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Prostota programowania nie wpłynęła negatywnie na jakość – aplikacje wytworzone
w środowisku OpenMP są bardzo wydajne i efektywne w działaniu.

Zaproponowano także rozwiązania hybrydowe [14], służące do oprogramowania kla-
sterów składających się z komputerów wieloprocesorowych. Łączy się wówczas środo-
wisko MPI (które służy do wymiany danych pomiędzy węzłami) oraz OpenMP do wyko-
nywania obliczeń równoległych wewnątrz węzła.

Środowisko OpenMP nie jest oczywiście wolne od wad. W obecnej wersji nie gwaran-
tuje, że wykorzystanie pamięci będzie optymalne. Ponadto, w związku z tym, że OpenMP
jest tylko interfejsem (najczęściej do PThreads), jego możliwości są ograniczone do tych,
które są zaimplementowane w bibliotece. Jeśli więc dostawca biblioteki nie zaimplemen-
tuje jakiejś funkcjonalności ujętej w specyfikacji (co ma często miejsce np. w przypadku
zagłębionej równoległości), funkcjonalność ta nie może być wykorzystywana w programie.
Z powodu tych ograniczeń, a także z powodu większych wymagań dotyczących np. struk-
tury wątków, często środowisko OpenMP nie jest wystarczającym środowiskiem do opro-
gramowywania bardziej złożonych problemów. Pojawia się więc konieczność użycia bar-
dziej skomplikowanej struktury, którą programista musi ręcznie zaimplementować za po-
mocą np. PThreads. Pomocną cechą jest wówczas możliwość łączenia obu rodzajów kodu
(OpenMP oraz PThreads) w jednym programie, co także pozwala na wielokrotne wyko-
rzystywanie podprogramów napisanych w OpenMP.
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Abstract. In the paper a programming environment, OpenMP, which is dedicated to
shared-memory machines, is presented. This environment has a huge support from
a group of major computer hardware and software vendors and is a new corporation
standard. It is the specific features of the OpenMP environment which make it very
popular. OpenMP is so easy to use that it lets people with no programming expe-
rience create efficient parallel software.
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