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Roteiro

1. Por que computação de alto 
desempenho?

2. Como é um computador paralelo?
3. Quais são as máquinas mais velozes 

atualmente?
• Como medir o desempenho?
5. Como programar para uma máquina 

paralela?
6. Programando com Troca de 

Mensagens
7. Programando com Memória 

Compartilhada



  

Motivação

1. Por que computação de alto 
desempenho?



  

Motivação

• Alta demanda computacional
– Aplicações científicas
– Simulações para problemas muito difíceis (física 

de partículas), muito caros (petróleo), muito 
perigosos (falhas em aviões)

– Tratamento de dados muito grandes (variação no 
tempo)



  

Motivação

• Grandes Desafios 
Modelagem Climática
Mapeamento do Genoma
Modelagem de semicondutores
Dispersão de poluição
Projetos Farmacêuticos
Modelagem de Reatores Nucleares



  

Motivação

• Por que não investir em 1 CPU?

Necessidade das aplicações
X 

Capacidade da CPU



  

Necessidade das Aplicações

• Medidas de Alto Desempenho
• Flops = float point operations
• Flop/s = floating point operations per second
• Tamanhos típicos

Mega - Mflop/s = 106 flop/sec   (exato: 220 = 1048576) 

Giga - Gflop/s = 109 flop/sec    (exato: 230 = 1073741824) 

Tera - Tflop/s = 1012 flop/sec    (exato: 240 = 10995211627776) 

Peta - Pflop/s = 1015 flop/sec    (exato: 250 = 1125899906842624) 

Exa - Eflop/s = 1018 flop/sec



  

Necessidade das Aplicações

• Exemplo: Previsão Climática
– 100 flops por ponto da malha
– dobrar precisão → computação 8x
– previsão 1000 anos → 760.000 horas
– previsões mais ambiciosas → 1 Zeta flops



  

Capacidade da CPU

• CPU de 10 Tflop/s?
– computar 10.000 bilhões de operações por 

segundo
– clock: 10.000 Ghz
– dados trafegam na velocidade da luz
– palavra de memória: 3.7e-30 m3 = tamanho de uma 

molécula pequena 
– miniaturização → melhorar ocupação em 1020 



  

Solução

• Se um problema demora 1000 horas de CPU 
– se usarmos 10 CPUs, ele vai demorar 100 
horas?

– Computação Paralela
•  Execução simultânea de operações.
•  Solução com melhor custo/benefício.



  

Evolução

Anos 70: 
primeiras máquinas paralelas – Illiac IV 
(64 processadores)

Anos 80: 
computadores vetorias (Cray);
máquinas paralelas comerciais para 
aplicações científicas (meteorologia, 
petróleo, ...)



  

Evolução

Exemplos: HEP, Sequent Balance, Encore 
Multimax, KSR, Intel Paragon, 
Connection Machine

– Alto custo de desenvolvimento, 
– pequena escala, 
– dificuldade de programação



  

Evolução

Anos 90 - hoje: 
– multiprocessadores escaláveis 
– redes de estações de trabalho
– computação distribuída
– aplicações cliente/servidor 
– objetos distribuídos
– clusters
– grids



  

Paralelismo  
• Projeto de sistemas computacionais 

utilizam processamento paralelo → 
desempenho

• Paralelismo ocorre em vários níveis:
– Dentro da CPU
– Dentro da “caixa”
– Entre “caixas”



  

Paralelismo

• Dentro da CPU:
– Arquiteturas Pipeline
– Arquiteturas Superescalares
– Arquiteturas SMT (Simultaneous 

Multithreading)
– Arquiteturas Multicore



  

Microprocessadores



  

Pipeline

• Execução – linha de produção
• Permite sobreposição temporal de 

fases da execução
• Aumenta a taxa de execução das 

operações



  

Pipeline

Busca 
Instrução

Decodifica 
Instrução

Busca 
Operandos

Executa 
Instrução

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4

Execução sequencial:

E1 E2 E3 E4

E1 E2 E3 E4

E1 E2 E3 E4

12 ciclos

I1

I3

I2



  

Pipeline

Execução com pipeline:

E1 E2 E3 E4

E1 E2 E3 E4

I1

E1 E2 E3 E4I3

I2

E1 E2 E3 E4I4

E1 E2 E3 E4I5

E1 E2 E3 E4I6

9

Depois do 4o ciclo: 
1 instrução 

executada a cada 
ciclo

4 5 6 7 8



  

Arquitetura Superescalar

• Arquiteturas RISC
• Execução simultânea de múltiplas 

instruções – mais de 1 instrução por ciclo
• Instruções são escalonadas por hardware 

e/ou software
• Várias unidades funcionais com capacidade 

de execução paralela



  

Arquitetura Superescalar

CPU

Memória

Unidade de 
Soma

Unidade de 
Multiplicação

Unidade de 
Desvios

Unidade de 
Op. Lógicas

JMPNZ      L

MULT   Z, WADD     X, Y

OR       K, M

ADD     X, Y

MULT   Z, W

OR       K, M

JMPNZ       L



  

Arquitetura Superescalar

• Despacho das instruções em paralelo:
– Dependência de dados
– Dependência de controle

• Execução especulativa fora de ordem
• Barramentos devem ter maior largura



  

Arquitetura SMT

• SMT = Simultaneous Multithreading
• Tirar proveito de programação paralela:

– programa cria processos/threads paralelas
• O que é uma thread?

– nova linha de execução
– outro estado de execução, mas mesmo espaço 

de endereçamento
– mais leves do que processos para criação e 

para troca de contexto



  

Arquitetura SMT

• Múltiplas threads despacham múltiplas 
instruções no mesmo ciclo

• Aumenta a possibilidade de manter 
todas as unidades funcionais ocupadas



  

Arquitetura SMT

tempo

Superescalar Multithreading Simultaneous 
Multithreading

Thread 1 Thread 2 Thread 3 Thread 4



  

Arquitetura Multicore

• Mais de um processador (core) no 
mesmo chip

• Processadores mais simples (sem 
execução especulativa)

• Compartilhamento da memória 
principal e possivelmente da cache L2



  

Arquitetura Multicore



  

Por que Multicore?

• Dificuldade de execução especulativa
• Aplicações explorando múltiplas threads
• Projeto de single core:

– Limite físico
– Dificuldades para aumentar frequência de 

clock 
– Dissipação de calor + consumo energia 



  

Por que Multicore?
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Desafios Multicore

• Comunicação
– Hierarquia de memória 
– Alocação de Dados
– Coerência de Caches

• Modelo de Programação



  

Intel Core Duo



  

Cell Processor

• IBM + Sony + Toshiba
• Arquitetura multicore heterogênea:

– 1 PPE (Power Processor Elements) → controle, S.O.
– 8 SPE (Synergistic Processor Elements) → 

computação dos dados



  

Cell Processor

Synergistic Processing Element



  

Cell Processor

• PPE:
– Processador RISC de 64 bits e propósito geral  

(PowerPC AS 2.0.2)
– L1 : 32KB I ; 32KB D
– L2 : 512KB

• SPE:
– Processador RISC vetorial simplificado
– Banco de registradores: 128 x 128 bits
– Memória local 256Kbytes
– Unidades FP, LD/ST, Permute, Branch - 

pipelined



  

Cell Processor

• Cada SPE pode completar
– 2 operações de precisão dupla por ciclo de 

clock – 6.4 GFLOPS a 3.2 GHz 
                              
– 8 operações de precisão simples por ciclo de 

clock – 25.6 GFLOPS a 3.2 GHz



  

Cell Processor

• Programação ainda é um desafio:
– Dividir a tarefa entre os diferentes cores
– Compilação diferente para PPE e SPE
– Característica dataflow
– Gerenciamento de memória



  

GPU

• Graphics Processing Unit
• Arquitetura vetorial – especializada para 

cálculos matemáticos



  

GPU



  

GPU

• Kernel = grade de blocos de 
threads

• Bloco de threads – 
compartilha memória e 
sincroniza

• Dificuldade de programação:
– Porte de aplicações CPU não é 

trivial
– Gerência da memória da GPU é 

função do programador



  

Olhando para Frente...



  

Olhando para Frente...



  

Paralelismo  
• Projeto de sistemas computacionais 

utilizam processamento paralelo → 
desempenho

• Paralelismo ocorre em vários níveis:
– Dentro da CPU
– Dentro da “caixa”
– Entre “caixas”



  

Paralelismo “Dentro da Caixa”

• SMP (Symmetric Multi-Processors)
– processadores conectados a uma memória
– simétrico – cada célula de memória tem o 

mesmo custo de acesso
– caches são distribuídas:

• problema: manter a coerência dos dados das 
caches



  

Paralelismo “Entre Caixas”

• Computador Paralelo
– elementos de processamento
– memória 
– comunicação

• Arquitetura Paralela
– Tipo e quantidade de elementos de processamento
– Acesso à memória
– Meio de comunicação



  

Roteiro

1. Por que computação de alto 
desempenho?

2. Como é um computador paralelo?
3. Quais são as máquinas mais velozes 

atualmente?
• Como medir o desempenho?
5. Como programar para uma máquina 

paralela?
6. Programando com Troca de 

Mensagens
7. Programando com Memória 

Compartilhada



  

Computação Paralela

• Taxonomia de Máquinas Paralelas?
– Não há consenso
– Gordon Bell, Jim Gray: What's next in high-

performance computing? (2002)
– Jack Dongarra e outros: High Computing: 

Clusters, Constellations, MPPs, and Future 
Directions (2005)

– Classificação tradicional - Flynn



  

Arquiteturas Paralelas
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Arquiteturas SISD

SISD = Single Instruction – Single Data
• Arquitetura sequencial
• Máquina de Von-Neumann



  

Arquiteturas SIMD

SIMD = Single Instruction – Multiple Data
• Máquinas Vetoriais
• Operação Síncrona com grande número 

de processadores simples
• Cada processador executa a mesma 

instrução sobre diferentes dados (vetor)
• (+) Fácil programação
• (-) Muito cara e especializada



  

Arquiteturas SIMD



  

Arquiteturas SIMD

Vetor de Elementos de Processamento

ControladorHost

1 instrução



  

Arquiteturas MIMD

MIMD = Multiple Instruction – Multiple 
Data

• Processadores são autônomos
• Operações Assíncronas
• Cada processador executa um processo 

paralelo
• (+) Máquinas baratas de uso geral
• (-) Difícil programação – programação 

paralela



  

Arquiteturas MIMD

Classificação quanto ao acesso à memória:
• Multiprocessadores

• Há um espaço de endereçamento compartilhado 
entre os processadores

• Multicomputadores
• Memória é distribuída – cada processador tem 

seu espaço de endereçamento independente



  

Multiprocessadores

CPU CPU CPU

Memória Memória Memória

Rede de Interconexão



  

Multiprocessadores

CPU CPU CPU

Memória

UMA – Uniform Memory Access

barramento



  

Multiprocessadores

• UMA (Uniform Memory Access)
– Memória única global
– Tempo de acesso uniforme
– Memória acessada através de barramento ou 

rede de interconexão entre bancos de memória
– (+) Arquitetura simples (SMP)  
– (-) Contenção no acesso à memória



  

Multiprocessadores

CPU CPU CPU

Memória Memória Memória

Rede de Interconexão

Memória 
Compartilhada

NUMA – Non-Uniform Memory Access



  

Multiprocessadores

• NUMA (Non-Uniform Memory Access)
– Sistema com Memória Compartilhada 

Distribuída (DSM – Distributed Shared 
Memory)

– Memória fisicamente distribuída
– Espaço de endereçamento único
– Tempo de acesso não uniforme
– Acesso remoto é mais caro



  

Multicomputadores

CPU CPU CPU

Memória Memória Memória

Rede de Interconexão



  

Multicomputadores

• Cada processador possui seu próprio espaço 
de endereçamento

• Permite a construção de máquinas 
maciçamente paralelas 

• Comunicação entre elementos de 
processamento – trocas de mensagens pela 
rede

• Nós ligados por rede de interconexão



  

Redes de Interconexão

• Banda Passante
– Taxa máxima com que a rede é capaz de 

transmitir a informação
• Latência

– Tempo para uma mensagem atravessar a rede
– Latência = overhead + (tam. Mensagem/banda 

passante)
• Topologia:

– Estática
– Dinâmica



  

Topologias – Redes Estáticas

Estrela

barramento
Linha

Árvore

Malha

Anel

Totalmente Conectada

Hipercubo



  

Topologias – Redes Estáticas



  

Topologias – Redes Dinâmicas

Cross-bar Shuffle-Exchange



  

Topologias – Redes Dinâmicas



  

Protocolos de Comunicação



  

Infiniband



  

Multicomputadores

• Categorização Dongarra:
– Clusters
– Constellations
– MPP



  

Multicomputadores – Outra Visão

• Clusters:
– coleção de nós de computação independentes – 

cada nó é um sistema por si só
– derivados de componentes desenvolvidos para  

propósitos gerais
• Constellations:

– nível de paralelismo dominante: dentro do nó
– mais processadores do que nós de 

processamento
• MPPs (Massively Parallel Processors):

– tudo o que tem alto desempenho e não é 
composto de commodity components



  

Clusters 

• Definição: Conjunto de computadores 
independentes interconectados, usados 
como recurso unificado para 
computação. 

• Sistema com imagem única (SSI)



  

Por que Clusters?

• Custo/Benefício
• Escalabilidade
• Alta Disponibilidade
• Flexibilidade



  

Beowulf Clusters

Projeto Donald Becker e Thomas Sterling, 
1994 - NASA

• Idéia: COTS (Commercial Off The Shelf)
• Construído com componentes 

comerciais, trivialmente 
   reproduzíveis
• Não contém  
   hardware especial
• Software livre



  

Grades Computacionais

• Capacidade Coletiva de Processamento
• Ian Foster – anos 90



  

Grades Computacionais

• Necessidade de maior capacidade
– Problemas de espaço
– Problemas de energia e refrigeração
– Custo alto

• Por que não sair dos limites da sala?

Machine Room

Campus

Nation



  

Grades Computacionais

• Plataforma para execução de aplicações 
paralelas.
– Amplamente distribuída – escala mundial
– Heterogênea
– Compartilhada – não dedicada 
– Sem controle central 
– Com múltiplos domínios administrativos – 

recursos de várias instituições



  

Clusters x Grids

Computação oportunísticaComputação de alto 
desempenho

Uso compartilhadoUso dedicado

Compartilha qualquer 
recurso computacional

Uso intensivo de CPU

Gerenciar/Catalogar 
Monitorar recursos

Controle centralizado

Aproveitamento de 
equipamentos existentes

Compra/instalação

GridsClusters



  

Desafios

• Escalonamento da Aplicação
• Acesso e Autenticação
• Imagem do Sistema
• Existência de Múltiplos Domínios 

Administrativos



  

Grid Middleware

• Facilita utilização de ambiente de grade
• Gerencia os recursos da grade

– encontra recursos
– faz aquisição de recursos
– movimenta dados

• Garante segurança
• Monitora computação
• Exemplo: Globus



  

TeraGrid

10,000 processors
1 PetaByte of storage



  

CMS – Domínio Específico

1800 Físicos, 150 Institutos, 32 Países 
100 PB de dados em 2010; 50.000 CPUs



  

Grid 3

Grid2003: An Operational Grid (Oct 2003)
28 sites (3K CPUs)
7 VOs (each for a physics application)



  

SETI@HOME

Desktop grid



  

Grid Sinergia

· IC/UFF: 52 maquinas Intel Pentium 4, 3 e 2, AMD Athlon, rodando Linux
  (Scientific Linux, Debian, Fedora 2 e 4)
· DI/PUC-Rio: 65 Intel Pentium 4 e 2 processadores com Linux
· CAT/CBPF: 4 Pentium 4 processadores com Linux
· ComCiDis/LNCC: 30 processadores Pentium 4, sparc64, Pentium MMX, 3
  com Linux
· IC/UNICAMP: 1 máquina
· DI/UFES: 22 processadores AMD Athlon com Linux
· LCG/UFRJ: 1 maquina
· FACICOMP/FIC: 5 processadores com Linux
- IME/UERJ: 8 máquinas, Pentium dual-core rodando Linux



  

Arquiteturas Paralelas - Passado

• SIMD
– Thinking Machines CM-2, Maspar

• MIMD – multiprocessadores
– SGI Origin, Cray Y-MP, MIT Alewife, DDM

• MIMD – multicomputadores
– IBM SP-2, Intel Paragon, Thinking Machine 

CM-5, nCUBE, Cray T3D
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1. Por que computação de alto 
desempenho?
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3. Quais são as máquinas mais velozes 
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• Como medir o desempenho?
5. Como programar para uma máquina 

paralela?
6. Programando com Troca de 
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7. Programando com Memória 

Compartilhada



  

Lista Top 500

• www.top500.org
• Desde 1993 mantém lista semestral com 

os 500 sistemas com maior desempenho
• Medidas: Benchmark Linpack (sistema 

denso de equações lineares)

http://www.top500.org/


  

Top500 – Junho 2008



  

Top 1

• RoadRunner (IBM) – 1 petaflop/s



  

Top 1

• Testes nucleares
• Tecnologia Cell Broadband Engine 

(Playstation 3) + processadores AMD
• 6.562 dual-core AMD Opteron chips + 

12.240 Cell chips (on IBM Model QS22 
blade servers)

• 98 Tbytes de memória 
• 10.000 conexões
• Infiniband e Gigabit Ethernet
• 88 Km fibra ótica



  

Top 2

• 2o, 3o, 6o e 9o - BlueGene/L (IBM)

http://domino.research.ibm.com/comm/pr.nsf/pages/rscd.bluegene-picae.html/$FILE/PB016596.JPG
http://domino.research.ibm.com/comm/pr.nsf/pages/rscd.bluegene-picai.html


  

Top 2

• Cada nó de processamento: 2 processadores
• Processador: PowerPC 440 700 MHz → 

pouca potência: razão processador/memória e 
densidade no chip

• 512M por nó
• Rede: 3D Torus — 175 MB/sec cada direção 

+ collective network (MPI) 
• Rack: 1024 nós de processamento ou 16 a 128 

nós de I/O



  

Top 4

• Ranger – Sun Blade 
• Opteron Quad 2Ghz
• Infiniband 



  

Top 5

• Jaguar - Cray XT4
• Quad-core 2.1 GHz AMD Opteron
• Cray SeaStar2™ interconnect chip 



  

Top 7

• Encanto – SGI Altix 8200
• Intel Xeon quad-core 3.0Ghz



  

Top 9

• EKA – cluster HP
• Intel Xeon quad-core 3.0Ghz
• Infiniband
• 28 Tbytes de memória



  

Brasil na Top 500 

• 256 nós de processamento
• 2 Intel Xeon quad-core 3.0Ghz
• Infiniband



  

Top 500 – Novembro 2007

368642007USAeServer Blue Gene SolutionIBMStony Brook/BNL, New York 
Center for Computational 
Sciences

10

193202007USACray XT4, 2.6 GHzCrayNERSC/LBNL9

409602005USAeServer Blue Gene SolutionIBMIBM Thomas J. Watson 
Research Center

8

230162006USACray XT4/XT3CrayOak Ridge National 
Laboratory

7

265692007USASandia/ Cray Red Storm, Opteron 
2.4 GHz dual core

CrayNNSA/Sandia National 
Laboratories

6

137282007SwedenCluster Platform 3000 BL460c, 
Xeon 53xx 2.66GHz, Infiniband

HPGovernment Agency5

142402007IndiaCluster Platform 3000 BL460c, 
Xeon 53xx 3GHz, Infiniband

HPComputational Research 
Laboratories, TATA SONS

4

143362007USASGI Altix ICE 8200, Xeon quad 
core 3.0 GHz

SGISGI/New Mexico Computing 
Applications Center 
(NMCAC)

3

655362007GermanyBlue Gene/P SolutionIBMForschungszentrum Juelich 
(FZJ)

2

2129922007USAeServer Blue Gene SolutionIBMDOE/NNSA/LLNL1

ProcessorsYearCountryComputerMan.Site



  

De uma edição para outra...

• Processadores quad-core dominam (283)
• IBM inclui processador com 9 cores 

(Playsation 3)
• Para entrar na lista: 9 Tflop/s (2008)
                                       5.8 Tflop/s (2007)



  

Brasil Top 500 – Novembro 
2007

• Petrobras – 451
• bw10 - HP Cluster Platform 3000BL 
• Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 

53xx 2.33GHz, Infiniband 
• 1024 processors



  

Top500 – Junho 2005

Red Storm, Cray XT3, 2.0 GHz / 5000
Cray Inc.

Sandia National Laboratories
United States/2005

10

eServer Blue Gene Solution / 8192
IBM

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Switzerland/2005

9

Blue Protein
eServer Blue Gene Solution / 8192
IBM

Computational Biology Research Center, AIST
Japan/2005

8

Thunder
Intel Itanium2 Tiger4 1.4GHz - Quadrics / 4096
California Digital Corporation

Lawrence Livermore National Laboratory
United States/2004

7

eServer Blue Gene Solution / 12288
IBM

ASTRON/University Groningen
Netherlands/2005

6

MareNostrum
JS20 Cluster, PPC 970, 2.2 GHz, Myrinet / 4800
IBM

Barcelona Supercomputer Center
Spain/2005

5

Earth-Simulator / 5120
NEC

The Earth Simulator Center
Japan/2002

4

Columbia
SGI Altix 1.5 GHz, Voltaire Infiniband / 10160
SGI

NASA/Ames Research Center/NAS
United States/2004

3

BGW
eServer Blue Gene Solution / 40960
IBM

IBM Thomas J. Watson Research Center
United States/2005

2

BlueGene/L
eServer Blue Gene Solution / 212992
IBM

DOE/NNSA/LLNL
United States

1

Computer / Processors
Manufacturer

Site
Country/Year

Rank



  

Top500 – Junho 2004
 Site

Country/Year 
Computer / Processors

Manufacturer 
Rmax

Rpeak 

1 Earth Simulator Center
Japan/2002 

Earth-Simulator / 5120
NEC 

35860
40960 

2 Lawrence Livermore National 
Laboratory
United States/2004 

Thunder
Intel Itanium2 Tiger4 1.4GHz - Quadrics / 4096
California Digital Corporation 

19940
22938 

3 Los Alamos National Laboratory
United States/2002 

ASCI Q - AlphaServer SC45, 1.25 GHz / 8192
HP 

13880
20480 

4 IBM - Rochester
United States/2004 

BlueGene/L DD1 Prototype (0.5GHz PowerPC 440 
w/Custom) / 8192
IBM/ LLNL 

11680
16384 

5 NCSA
United States/2003 

Tungsten
PowerEdge 1750, P4 Xeon 3.06 GHz, Myrinet / 2500
Dell 

9819
15300 

6 ECMWF
United Kingdom/2004 

eServer pSeries 690 (1.9 GHz Power4+) / 2112
IBM 

8955
16051 

7 Institute of Physical and Chemical Res. 
(RIKEN)
Japan/2004 

RIKEN Super Combined Cluster / 2048
Fujitsu 

8728
12534 

8 IBM - Thomas Watson Research Center
United States/2004 

BlueGene/L DD2 Prototype (0.7 GHz PowerPC 440) / 
4096 – IBM /LLNL

8655
11469 

9 Pacific Northwest National Laboratory
United States/2003 

Mpp2
Integrity rx2600 Itanium2 1.5 GHz, Quadrics / 1936
HP 

8633
11616 

10 Shanghai Supercomputer Center
China/2004 

Dawning 4000A, Opteron 2.2 GHz, Myrinet / 2560
Dawning 

8061
11264 



  

Estatísticas Top 500



  

Estatísticas Top 500



  

Estatísticas Top 500



  

Estatísticas Top 500



  

Estatísticas Top 500



  

Estatísticas Top 500



  

Estatísticas Top 500



  

Estatísticas Top 500
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Desempenho

• Medidas de Desempenho
– Tempo de execução
– Tempo de execução paralelo
– Speedup
– Eficiência
– Vazão (throughput)
– Tempo de resposta
– Utilização



  

Tempo de Execução

• Tempo de execução sequencial:
– Diferença entre início e fim da execução (elapsed 

time)
– Varia de acordo com a entrada

• Tempo de execução paralelo
– Último processo
– Tempo primeiro processo - tempo último processo 

• Balanceamento de carga



  

Taxa de Execução

• Tornar a medida independente do tamanho 
da entrada
– ex: compressão de 1MByte leva 1 minuto, a 

compressão de 2Mbytes leva 2 minutos. O 
desempenho é o mesmo

• MIPS = Millions of instructions / sec
– dependente da arquitetura

• MFLOPs = Millions of floating point operations /sec
– mais usada, mas pode ter interpretação errada 

com algoritmos ruins
• Específicas da aplicação

– Milhões de frames renderizados por seg
– Milhões de aminoácidos comparados por seg



  

Comparação por GHz?

• Muito usado para comparar 
computadores

• Mais instruções por segundo
• Válido para arquiteturas diferentes?

13561.0GHzItanium-2

8332.4GHzIntel P4

4561.4 GHzIntel PIII

434450 MHzIBM Power3

SPEC FP2000 
Benchmark

Clock RateProcessor



  

Desempenho no Pico?

• Peak performance 
– “conversa de vendedor”
– computado nas especificações da máquina
– Exemplo:

• máquina com 2 unidades de ponto-flutuante
• cada unidade 1 operação em 2 ciclos
• CPU a 1GHz
•  1*2/2 =1GFlops Machine

• Códigos reais atingem apenas uma fração 
do desempenho no pico



  

Benchmarks

• Coleção de programas baseados em 
problemas reais

• Exemplo:
– SPEC – inteiro e ponto-flutuante
– Linpack – Top 500

• A pergunta “O que é um bom benchmark?” 
é difícil de responder



  

Desempenho de um Programa

• Medida mais importante: Speedup
• Representa a aceleração conseguida
• Razão dos tempos de execução 

sequencial e paralelo
S(n) = T(1) / T(n)

• Quando a paralelização torna a 
aplicação mais lenta: Slowdown



  

Speedup
sp

ee
d

u
p

number of processors

linear speedup

sub-linear speedup



  

Speedup Superlinear

• Algoritmo
– otimização: mais processos mais chance de 

achar o ótimo “por sorte” mais rapidamente
• Hardware

– melhor uso da cache



  

Eficiência

• Razão do speedup pelo número de 
processadores

E(n) = S(n) / n
• Porção do tempo que processadores são 

empregados de forma útil
• Eficiência buscada = 1 (100%)
• Eficiência geralmente obtida = [0..1]



  

Má Notícia: Lei de Amdahl

S       P = 1 – S 

0 1 time

        1
Speedup   = ─────────

S + (1 – S)/ N

onde  N    = número de processos paralelos

Exemplo: S = 0.6, N = 10, Speedup = 1.56
Para N =  ∞, Speedup <= 1/S



  

Vazão (Throughput)

• Taxa na qual os pedidos são atendidos pelo 
sistema

• Quantidade de trabalho / unidade de tempo
• Exemplos:

– Jobs por segundo (sistemas batch)
– Pedidos por segundo (sistema interativo)
– Bps – bits por segundo (rede)
– Transações por segundo (proc. de transações)



  

Tempo de Resposta

• Tempo decorrido entre o pedido e seu 
atendimento

• Sistemas interativos
• Crítico em sistemas de tempo-real



  

Granularidade

• Tamanho da tarefa
• Granularidade fina: maior distribuição – 

possivelmente mais comunicação
• Granularidade grossa: menor 

flexibilidade – possivelmente menos 
comunicação



  

Escalabilidade

• Sistema escalável = mantém a eficiência 
constante com o aumento do número de 
processadores e o aumento do tamanho 
do problema

• Tamanho do problema fixo → mais 
processadores →  mais comunicação → 
maior overhead



  

Escalabilidade

• Manter constante a relação 
custo/desempenho

• Arquiteturas escaláveis: NUMA, 
Multicomputadores



  

Obtenção dos Resultados

• Aplicações paralelas:
– Grandes variações nos resultados
– Dependem:

• Rede (congestionamento e confiabilidade)
• Sistema de arquivos
• Outras aplicações 



  

Obtenção dos Resultados

• Metodologia:
– Não tomar por base uma única execução
– 1 aplicação: exclusividade de execução
– Várias aplicações: ordem de execução, 

sistema operacional, etc.



  

Como Medir o Tempo?

gettimeofday - standard C library – mede o número de  
microsegundos desde: midnight, Jan 1st 1970

#include <sys/time.h>
struct timeval start, end;
...
gettimeofday(&start,NULL);

Para medir tempo de seções do código
gettimeofday(&start,NULL)  no início da seção

gettimeofday(&end,NULL) no final da seção

Computar elapsed time em segundos:
(end.tv_sec - start.tv_sec) + (end.tv_usec 
- start.tv_usec) / 1000000.0;



  

Exemplo

• Aplicação: Multiplicação de Matrizes
– Grande potencial de paralelismo

• Resultados apresentados: médias de 5 
execuções

• Tempo sequencial: 624s



  

Exemplo

145,58

162,17

182,86

200,95

210,64

231,43

318,52

637,01

Tempo paraleloProcessadores



  

Roteiro

1. Por que computação de alto 
desempenho?

2. Como é um computador paralelo?
3. Quais são as máquinas mais velozes 

atualmente?
• Como medir o desempenho?
5. Como programar para uma máquina 

paralela?
6. Programando com Troca de 

Mensagens
7. Programando com Memória 

Compartilhada



  

Programação Paralela

• Exploração do Paralelismo:
–Implícita
–Explícita



  

Paralelismo Implícito

• Exploração automática do paralelismo
• Compilador gera operações paralelas:

– Paralelismo de dados
– Muito usado para máquinas vetorias

• Difícil implementação em C (ponteiros)
• Exemplo:

– High Performance Fortran (HPF)



  

High Performance Fortran

• HPF Fórum – Supercomputing 91
• Objetivo: trazer a programação paralela 

para as massas!
• Como?

– Compilador gera código paralelo a partir de 
programa puramente sequencial



  

High Performance Fortran

• Cada processador executa o mesmo 
código – operando sobre dados diferentes

• Baseada em Fortran 90
• Regra básica:

– Programador faz a distribuição do dado
– Compilador divide a computação 

automaticamente



  

Exemplo Sequencial

real X(0:99), B(0:99) 

do i = 0,99 
X(i) = ( B(mod(i+99,100) + B(mod(i+1,100)) )/2 

enddo 
Serial - Fortran 77

xX

B

X = a + b

2

a b



  

Exemplo Sequencial

real X(0:99), B(0:99) 

do i = 0,99 
X(i) = ( B(mod(i+99,100) + B(mod(i+1,100)) )/2 

enddo 
Serial - Fortran 77

xX

B ab



  

Exemplo Sequencial

real X(0:99), B(0:99) 

do i = 0,99 
X(i) = ( B(mod(i+99,100) + B(mod(i+1,100)) )/2 

enddo 
Serial - Fortran 77

xX

B a b



  

Exemplo Sequencial

real X(0:99), B(0:99) 

do i = 0,99 
X(i) = ( B(mod(i+99,100) + B(mod(i+1,100)) )/2 

enddo 
Serial - Fortran 77

xX

B a b



  

Exemplo Sequencial

real X(0:99), B(0:99) 

DO i = 0,99 

X(i) = ( B(mod(i+99,100) + B(mod(i+1,100)) )/2 

ENDDO 
Serial - Fortran 77

xX

B a b



  

Exemplo Vetorial

B a b c d e f g h

L b c d e f g h a

R h a b c d e f g

Fortran 90



  

Exemplo Vetorial

real X(100), B(100), L(100), R(100) 

L = CSHIFT(B,+1) 
R = CSHIFT(B,-1) 

X = ( L + R )/2 
Fortran 90

L b c d e f g h a

R h a b c d e f g

X

X = L + R

2



  

Exemplo Paralelo

L b c d e f g h a

R h a b c d e f g

X

Proc 1 Proc 2 Proc 3 Proc 4HPF



  

High Performance Fortran

• Fortran 90 + Diretivas (“dicas” ao 
compilador)

real A(12)  
Processadores abstratos
!HPF$ PROCESSORS P(4) 
Distribuição de dados
!HPF$ DISTRIBUTE (BLOCK) ONTO P :: A

!HPF$ DISTRIBUTE (CYCLIC) ONTO P :: A 

Ex:



  

Distribuição de Dados

!HPF$ DISTRIBUTE (BLOCK) ONTO P :: A

P(1) P(2) P(3) P(4)

!HPF$ DISTRIBUTE (CYCLIC) ONTO P :: A

P(1) P(1) P(1)P(2) P(2) P(2)P(3) P(3) P(3)P(3) P(3) P(3)



  

Paralelização

• Regra básica: o processador que for dono do 
dado à esquerda da atribuição realiza o 
cálculo

• Ex: DO i = 1,n 

a(i-1) = b(i*6)/c(i+j)-a(i**i) 

ENDDO

•  O dono de a(i-1) realiza a atribuição
• Componentes à direita – pode gerar 

comunicação



  

Desempenho

• Distribuição de dados afeta:
– Balanceamento de carga
– Quantidade de comunicação

• Exemplo:

!HPF$ PROCESSORS pr(3)
integer A(8), B(8), C(8)
!HPF$ ALIGN B(:) WITH A(:)
!HPF$ DISTRIBUTE A(BLOCK) ONTO pr
!HPF$ DISTRIBUTE C(CYCLIC) ONTO pr



  

Desempenho



  

Desempenho 

Exemplo: Sucessive Over Relaxation

A(i-1,j)

A(i+1,j)

A(i,j+1)A(i,j-1)

Distribuição circular

Desempenho ruim



  

Desempenho 

Exemplo: Sucessive Over Relaxation

A(i-1,j)

A(i+1,j)

A(i,j+1)A(i,j-1)

Distribuição em blocos

Menos comunicação



  

Resumindo...

• Melhor distribuição – dependente da 
aplicação
→ Transparência comprometida

• Desempenho bom para acessos regulares
• Desempenho ruim para acessos irregulares



  

Paralelismo Implícito Atualmente

• Compilador Intel para multicore
– Auto-paralelização

• OpenMP ou automática para casos específicos
– Vetorização automática



  

Paralelismo Explícito

• Programador explicita o paralelismo
• Linguagens

– Próprias para paralelismo (Occam)
– Linguagens seqüenciais com bibliotecas ou 

diretivas para paralelismo (C paralelo, 
Linda, MPI, OpenMP)



  

Paralelismo Explícito

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Comunicação?



  

Paralelismo Explícito

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Área de dados compartilhada

Modelo de Comunicação: Memória Compartilhada



  

Paralelismo Explícito

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa



  

Paralelismo Explícito

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa



  

Paralelismo Explícito

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Executa 
tarefa

Modelo de Comunicação: Troca de Mensagens



  

Modelos de Comunicação

• Memória Compartilhada – mais simples 
– Troca de dados implícita
– Requer sincronização

• Troca de Mensagens – mais complicado 
– Programador deve orquestrar toda a troca de 

dados



  

Exemplo 1 – Troca de Dados
Sucessive Over Relaxation

Memória Compartilhada

A(i-1,j)

A(i+1,j)

A(i,j+1)A(i,j-1)



  

Exemplo 1 – Troca de Dados
Sucessive Over Relaxation

Troca de Mensagens

A(i-1,j)

A(i+1,j)

A(i,j+1)A(i,j-1)



  

Exemplo 1 – Troca de Dados
Sucessive Over Relaxation

Troca de Mensagens

A(i-1,j)

A(i+1,j)

A(i,j+1)A(i,j-1)



  

Exemplo 1 – Troca de Dados
Sucessive Over Relaxation

Troca de Mensagens

A(i-1,j)

A(i+1,j)

A(i,j+1)A(i,j-1)



  

Modelos de Comunicação

• Implementação:
– Independência de arquitetura – só teórica

• Memória Compartilhada
– Multiprocessadores – natural
– Multicomputadores – software DSM

• Troca de Mensagens
– Multicomputadores – natural
– Multiprocessadores – mensagens na memória



  

Memória Compartilhada

• Processos – execução paralela
– Processo: espaço de endereçamento, recursos
– Estado de execução: PC, SP, registradores

• O que é uma thread?
– linha de execução
– outro estado de execução, mas mesmo espaço 

de endereçamento
– mais leves para criação e para troca de 

contexto



  

Programando com Threads

• Balanceamento de carga
– manter os cores trabalhando

• Acesso correto aos dados compartilhados
– identificar seções críticas
– proteger acesso às seções críticas (lock/unlock)
– manter programa corretamente sincronizado



  

Exemplo de Sincronização

Cálculo do Valor Máximo – Memória Compartilhada

max1 max2 max3 max4

max
lock/unlock



  

Troca de Mensagens

• Cooperação – mensagens explícitas
– operações Send e Receive

• Não há dados compartilhados
– não há seções críticas
– estruturas de dados são divididas entre 

diferentes memórias
• Cada processador executa um processo
• Cluster popularizaram o modelo



  

Exemplo 

Cálculo do Valor Máximo – Troca de Mensagens

max1 max2 max3 max4



  

Exemplo 

Cálculo do Valor Máximo – Troca de Mensagens

max1 max2 max3 max4



  

Exemplo 

Cálculo do Valor Máximo – Troca de Mensagens

max1 max3 max4



  

Exemplo 

Cálculo do Valor Máximo – Troca de Mensagens

max1 max3 max4



  

Exemplo 

Cálculo do Valor Máximo – Troca de Mensagens

max1 max4



  

Exemplo 

Cálculo do Valor Máximo – Troca de Mensagens

max1 max4



  

Exemplo 

Cálculo do Valor Máximo – Troca de Mensagens

max1



  

Investindo em Paralelismo

• Pensar em paralelo é difícil
• Conhecimento de paralelismo é pouco 

difundido
• Programador serial tem dificuldade de 

migrar para outro modelo



  

Modelos de Programação

• Que estratégia utilizar na divisão em 
tarefas paralelas?
– Mestre-escravo
– SPMD
– Pipeline
– Divisão e Conquista
– Pool de trabalho



  

Mestre-Escravo

• Divisão de funções
• Mestre controla escalonamento
• Escravos realizam a computação efetiva
• Algoritmo:

– Mestre envia tarefa a escravo
– Escravo realiza a tarefa e devolve resultado ao 

mestre



  

Mestre-Escravo

Mestre

Escravo Escravo Escravo...



  

SPMD

• Single Program – Multiple Data
• Paralelismo de Dados
• Mesmo código
• Atuando sobre dados diferentes
• Processamento realizado normalmente 

em fases



  

Pipeline

• Processos funcionam como um pipeline
• Computação em diferentes estágios
• Um estágio depende do resultado do 

estágio anterior

Processo 1 Processo 2 Processo 3



  

Divisão e Conquista

• Divisão do problema em subproblemas 
menores 

• Combinação para formar o resultado



  

Pool de Trabalho

• Fila de Tarefas
• Estrutura global acessada por todos os 

processos
• Bom balanceamento de carga

Processo 1 Processo 2 Processo 3



  

Antes da Paralelização...

• Investir no desempenho do código serial
• Programação atenta ao desempenho
• Otimizações para acelerar o código



  

Otimizações

Loop unrolling:

for (i=0;i<100;i++) 
    a[i] = i;

i=0;
do {

    a[i] = i; i++;
    a[i] = i; i++;

  a[i] = i; i++;
  a[i] = i; i++;
} while (i<100)    



  

Otimizações

Loop unrolling:

for (i=0;i<100;i++) // 100 comparações
    a[i] = i;

i=0;
do {

    a[i] = i; i++;
    a[i] = i; i++;

  a[i] = i; i++;
  a[i] = i; i++;
} while (i<100)    // 25 comparações



  

Otimizações

Code Motion

sum = 0;
for (i = 0; i <= fact(n); i++)

    sum += i;

sum = 0;
f = fact(n);
for (i = 0; i <= f; i++)

    sum += i;



  

Otimizações

Inlining:

for (i=0;i<N;i++)  sum += cube(i);
...
void cube(i) { return (i*i*i); }

for (i=0;i<N;i++) sum += i*i*i;



  

Otimizações

Dead code elimination
 x = 12;

...
x = a+c;

...
x = a+c;

Parece óbvio, mas pode estar 
“escondido”

int x = 0;
...
#ifdef FOO
 x = f(3);
   #else



  

Otimizações

• Instruction Scheduling

 load demora muitos ciclos – começar o mais cedo 
possível
 não pode mover para mais cedo por causa da 
dependência de R4

ADD  R1, R2, R4
ADD R2, R2, 1
ADD R3,R6,R2
LOAD R4,@2

ADD  R1, R2, R4
LOAD R4,@2
ADD R2, R2, 1
ADD R3,R6,R2



  

Otimizações

• Compiladores modernos fazem boa parte 
das otimizações

• Grande diferença de desempenho com o 
uso dos diferentes níveis de otimização

• Limitações:
– Estilo de programação – ofuscar otimizações 

(ex: ponteiros x arrays)
– Otimizações feitas dentro de procedimentos
– Informações estáticas



  

E o que o Compilador não faz?

• Tratar hierarquia de memória

CPU

regs

C
a
c
h
e

Memory disk

C
a
c
h
e

register 
reference

L2-cache
(SRAM)

reference

memory (DRAM)
reference

disk 
reference

L1-cache
(SRAM)

reference
sub ns 1-2 cycles

hundreds
cycles10 cycles

C
a
c
h
e

L3-cache
(DRAM)

reference
tens of thousands

cycles20 cycles



  

Hierarquia de Memória

• Localidade espacial – tendo acessado uma 
posição é provável que se acesse a posição 
seguinte

• Localidade temporal – tendo acessado 
uma posição é provável que ela seja 
acessada novamente

• Por que o programador deve se 
preocupar?
– Código pode ser alterado para melhorar a 

localidade



  

Hierarquia de Memória

int a[200][200]; int a[200][200];
for (i=0;i<200;i++) { for (j=0;j<200;j++) {
  for (j=0;j<200;j++) {     for (i=0;i<200;i++) 

{
    a[i][j] = 2;     a[i][j] = 2;
  }   }
} }

Qual alternativa é melhor?
i,j?
j,i?

Depende da linguagem de programação



  

Hierarquia de Memória

• Em C: alocação por linhas

endereços na  memória

int a[200][200];
for (i=0;i<200;i++)
  for (j=0;j<200;j++)
    a[i][j]=2;

int a[200][200];
for (i=0;i<200;i++)
  for (j=0;j<200;j++)
    a[i][j]=2;



  

Hierarquia de Memória

memory/cache line

memory/cache line

Um cache miss para cada linha de cache
Exemplo: Miss rate = 4 bytes / 64 bytes = 6.25%

Um cache miss para cada acesso
Miss rate = 100%



  

Proposta Experimento

Opção #1
int a[X][X];
for (i=0;i<200;i++)
  for (j=0;j<200;j++)
    a[i][j]=2;

Opção #2
int a[X][X];
for (j=0;j<200;j++)
  for (i=0;i<200;i++)
    a[i][j]=2;

Atenção: Fortran utiliza alocação por coluna!

Traçar gráfico de 
desempenho para 
valores 
crescentes de x 
na sua máquina



  

Programando com Desempenho

• Na busca pelo desempenho, 
programador pode comprometer:
– “Limpeza” do código

• códigos rápidos tipicamente têm mais linhas
• excesso de modularidade pode atrapalhar 

desempenho
– Portabilidade

• o que é rápido numa arquitetura pode não 
ser rápido em outra

• código altamente otimizado não é portátil



  

Depois da Paralelização...

• Escalonamento
• Balanceamento de Carga
• Tolerância a Falhas
• Performance Tuning:

– Remover gargalos
– Manter dado perto do processador
– Diminuir sincronização
– Diminuir acessos compartilhados



  

Ambientes de Programação

• Memória Compartilhada
– Pthreads, Java, OpenMP

• Troca de Mensagens
– PVM, MPI

• Memória Compartilhada Distribuída
– TreadMarks



  

Roteiro

1. Por que computação de alto 
desempenho?

2. Como é um computador paralelo?
3. Quais são as máquinas mais velozes 

atualmente?
• Como medir o desempenho?
5. Como programar para uma máquina 

paralela?
6. Programando com Troca de 

Mensagens
7. Programando com Memória 

Compartilhada



  

MPI

• Especificação de uma biblioteca padrão 
para troca de mensagens:
– Não é linguagem ou compilador

– Não é implementação de um produto

• Biblioteca de funções para programas C, 
C++ ou Fortran

• Disponível virtualmente em todas as 
plataformas



  

Breve Histórico

• Início: Supercomputing 1992
– Empresas: IBM, Cray, Intel

– Programadores: PVM

– Aplicações: Laboratórios, Universidades

• Primeira versão: 1994 (MPI 1)
• Segunda versão: 1998 (MPI 2)



  

Por que MPI?

• Largamente adotada
• Portabilidade
• Não requer recursos especiais de 

hardware
• Permite uso em ambientes heterogêneos
• Escalável
• Bom desempenho em clusters



  

Principais Implementações

●  MPICH – Argonne National LaboratoryMPICH – Argonne National Laboratory
● www.mcs.anl.gov/mpi/mpichwww.mcs.anl.gov/mpi/mpich

●  LAM – Ohio Supercomputing CenterLAM – Ohio Supercomputing Center
● www.lam-mpi.orgwww.lam-mpi.org

●  OpenMPI - ConsórcioOpenMPI - Consórcio
● www.open-mpi.orgwww.open-mpi.org



  

Estrutura de um Programa MPI

• SPMD (Single Program Multiple Data)
• Assíncrono

– Difícil raciocínio

• Fracamente sincronizado
– Sincronização entre fases



  

Principais Características MPI

• Comunicação ponto-a-ponto
• Criação de subgrupos de processos
• Tipos de dados derivados
• Comunicação coletiva
• Tratamento de Erros



  

Biblioteca MPI

  Contém 125 funçõesContém 125 funções
  6 funções de ouro MPI:6 funções de ouro MPI:

MPI_InitMPI_Init – Inicializa processos MPI – Inicializa processos MPI

MPI_FinalizeMPI_Finalize – Finaliza computação – Finaliza computação

MPI_Comm_SizeMPI_Comm_Size – Retorna n – Retorna noo processos processos

MPI_Comm_RankMPI_Comm_Rank – Retorna pid – Retorna pid

MPI_SendMPI_Send – Envia mensagem – Envia mensagem

MPI_RecvMPI_Recv – Recebe mensagem – Recebe mensagem



  

Inicialização

• Primeira função MPI chamada por cada 
processo

• Não precisa ser o primeiro comando

MPI_Init (&argc, &argv);



  

Finalização

• Última função MPI chamada por cada 
processo

• Sistema libera estruturas MPI

MPI_Finalize ();



  

Esqueleto de um Programa MPI

#include <mpi.h>#include <mpi.h>

main( int argc, char** argv ) main( int argc, char** argv ) 
{{
        MPI_Init( &argc, &argv );MPI_Init( &argc, &argv );

        /* código do programa *//* código do programa */

        MPI_Finalize();MPI_Finalize();
}}



  

Communicators

• Communicator = universo de processos 
envolvidos numa comunicação

• MPI_COMM_WORLD
–  Communicator default 

–  Inclui todos os processos



  

Communicators

• MPI permite criação de novos 
communicators definidos por:
–  Grupo:  conjunto ordenado de processos
–  Contexto: tag de uma mensagem

• Processos do mesmo grupo e usando o 
mesmo contexto podem se comunicar



  

Communicator

MPI_COMM_WORLD

Communicator

0

2

1

3

4

5

Processos

Ranks

Nome do Communicator 



  

Quantos Processos?

• Primeiro argumento é o communicator
• Número de processos retorna no segundo 

argumento

MPI_Comm_size (MPI_COMM_WORLD, &p);



  

Quem Sou Eu?

• Primeiro argumento é o communicator
• Rank do processo no intervalo 0, 1, …, p-1
• Rank é retornado no segundo argumento

MPI_Comm_rank (MPI_COMM_WORLD, &id);



  

Hello World MPI

#include<mpi.h>#include<mpi.h>
#include<stdio.h>#include<stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])int main(int argc, char *argv[])
{{

int rank, size; int rank, size; 
MPI_Init(&argc, &argv);MPI_Init(&argc, &argv);
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
printf("I am %d of %d\n", rank, size);printf("I am %d of %d\n", rank, size);
MPI_Finalize();MPI_Finalize();
return 0;return 0;

}}



  

Compilando um Programa MPI

• Linha de comando:
– mpicc -o hello_world hello-world.c
– gcc -I(include) -L(library) -o hello_world 

hello-world.c -lmpi
– mpif77 -o hello_world hello-world.7



  

Executando um Programa MPI

• Executar helllo_world em 2 máquinas:
– mpirun -np 2 hello_world

• Especificar o path do executável
• Especificação das máquinas:

– Default: $MPIHOME/share/machines.LINUX 
– Especificação usuário: 

• mpirun -np 2 -machinefile mymachines hello_world



  

Especificação de Hosts 

• Arquivo mymachines lista os nomes dos 
hosts na ordem em que vão ser usados

• Exemplo conteúdo de mymachines: 
band01.cs.ppu.edu

band02.cs.ppu.edu

band03.cs.ppu.edu

band04.cs.ppu.edu



  

Comunicação Ponto-a-Ponto

• Transmissão de Dados
• MPI esconde detalhes de implementação
• Exemplo – Troca de mensagens P0 e P1

–  P0: dado (aplicação) → buffer saída

–  P0: buffer saída → transmissão pela rede

–  P1: rede → buffer entrada

–  P1: buffer entrada → dado (aplicação)



  

Comunicação Ponto-a-Ponto

• Quatro tipos de comunicação:
– Padrão: assíncrona; o sistema decide se a 

mensagem vai ser bufferizada
– Bufferizada: assíncrona;aplicação deve fornecer o 

buffer de mensagens
– Síncrona: envio espera que o recebimento esteja 

pronto
– Pronta: envio com sucesso se recebimento estiver 

pronto e puder “pegar a msg”



  

Comunicação Ponto-a-Ponto

• Bloqueante x Não-Bloqueante:
– Bloqueante: operação não retorna até que a 

cópia do buffer do sistema tenha completado
– Não-Bloqueante: operação retorna 

imediatamente

• Operações não-bloqueantes – 
sobreposição de comunicação e 
computação



  

Comunicação Ponto-a-Ponto

MPI_IrsendMPI_RsendReady

MPI_IssendMPI_SsendSynchronous

MPI_IbsendMPI_BsendBuffered

MPI_IsendMPI_SendStandard

Non-blockingBlocking



  

Envio/Recebimento Básicos

Parâmetros:Parâmetros:

int *int *  buf:buf:  ponteiro para início do bufferponteiro para início do buffer

int count:int count:  número de elementosnúmero de elementos

MPI_DatatypeMPI_Datatype  datatype:datatype:  tipo de dado dos elementos tipo de dado dos elementos 

int dest/source:int dest/source:  id do processo destino/fonteid do processo destino/fonte

int tag:int tag:  etiqueta (id) da messagemetiqueta (id) da messagem

MPI_Comm comm:MPI_Comm comm:  communicatorcommunicator

MPI_Status *status:MPI_Status *status:  objeto com informação da msgobjeto com informação da msg

MPI_Send(buf,count,datatype,dest,tag,comm)MPI_Send(buf,count,datatype,dest,tag,comm)
MPI_Recv(buf,count,datatype,source,tag,comm,status)MPI_Recv(buf,count,datatype,source,tag,comm,status)



  

Ainda Envio/Recebimento... 

Source:Source:

MPI_ANY_SOURCEMPI_ANY_SOURCE

Tag:Tag:

MPI_ANY_TAGMPI_ANY_TAG

Status:Status:

MPI_Source – quem enviou a mensagemMPI_Source – quem enviou a mensagem

MPI_TAG – qual tag a mensagem foi enviadaMPI_TAG – qual tag a mensagem foi enviada

MPI_ERROR – código de erroMPI_ERROR – código de erro

MPI_Send(buf,count,datatype,dest,tag,comm);MPI_Send(buf,count,datatype,dest,tag,comm);
MPI_Recv(buf,count,datatype,source,tag,comm,status)MPI_Recv(buf,count,datatype,source,tag,comm,status)



  

Tipos de Dados

MPI datatype C datatype

MPI_CHAR signed char
MPI_SIGNED_CHAR signed char
MPI_UNSIGNED_CHAR unsigned char
MPI_SHORT signed short
MPI_UNSIGNED_SHORT unsigned short
MPI_INT signed int
MPI_UNSIGNED unsigned int
MPI_LONG signed long
MPI_UNSIGNED_LONG unsigned long
MPI_FLOAT float
MPI_DOUBLE double
MPI_LONG_DOUBLE long double



  

Tratamento de Erros:

• MPI_SUCCESS – Operação bem sucedida
• MPI_ERR_TYPE – Tipo de dado inválido
• MPI_ERR_TAG – Tag inválida
• MPI_ERR_COMM – Communicator inválido
• MPI_ERR_RANK – Rank inválido
• MPI_ERR_COUNT – Count inválido



  

Multiplicação Matrizes MPI

#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
main(int argc, char *argv[])
{

int myrank, p;
MPI_Init (&argc, &argv);
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &p);
/* Data distribution */ ...
/* Computation */ ...
/* Result gathering */ ...
MPI_Finalize();

}



  

/* Data distribution */
if( myrank == 0 ) {
for( i=1; i<p; i++ ) {
 MPI_Send( &a[i*n/p][0], n*n/p, MPI_INT,

              i,tag,MPI_COMM_WORLD );
 MPI_Send( &b, n*n, MPI_INT, 

              i, tag, MPI_COMM_WORLD );
}

} else {
    MPI_Recv( &a, n*n/p, MPI_INT, 
              0, tag, MPI_COMM_WORLD, &status );
  MPI_Recv( &b, n*n, MPI_INT,

              0,MPI_COMM_WORLD,&status );
}



/* Computation */

for ( i=0; i<n/p; i++) 

for (j=0; j<n; j++) {

C[i][j]=0;

for (k=0; k<n; k++)

C[i][j] += A[i][k]*B[k][j];

 }  

/* Result gathering */
if (myrank!=0)

MPI_Send( &c, n*n/p,MPI_INT, 
              0,tag, MPI_COMM_WORLD);
else
  for (i=1; i<p; i++) 

MPI_Recv( &c[i*n/p][0], n*n/p, MPI_INT, 
       i, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);



  

Exercicio

Escreva um programa que envie um dado do processo zero 
ate o ultimo processo, e o ultimo devera enviar de 
volta para o processo zero. Este esquema e' chamado 
de comunicacao em anel, veja figura a seguir. 
Considere que o dado e' um inteiro simples.

Processo 0

Processo 1Processo 3

Processo 2



#include <stdio.h>

 #include "mpi.h"

int main( int argc, char **argv )  {

    int rank, size, value = 100;

    MPI_Status status;

    MPI_Init( &argc, &argv );

    MPI_Comm_rank( MPI_COMM_WORLD, &rank );

    MPI_Comm_size( MPI_COMM_WORLD, &size );

   if ( rank == 0 )  MPI_Send( &value, 1, MPI_INT, rank + 1, 0, 
MPI_COMM_WORLD );

   else {

    MPI_Recv( &value, 1, MPI_INT, rank - 1, 0, MPI_COMM_WORLD, &status );

    if ( rank < size – 1 ) 

MPI_Send( &value, 1, MPI_INT, rank + 1, 0, MPI_COMM_WORLD );
    }

    printf( "Process %d got %d\n", rank, value );

    MPI_Finalize( );

    return 0;

}



  

Envio/Receb Não-Bloqueantes

Retorna imediatamente após a chamada e mantém o Retorna imediatamente após a chamada e mantém o 
estado no requestestado no request

        MPI_Request  *request:MPI_Request  *request:  objeto que armazena objeto que armazena 

        informações sobre a mensagem pendenteinformações sobre a mensagem pendente

MPI_Isend(buf,count,datatype,dest,tag,comm,request);MPI_Isend(buf,count,datatype,dest,tag,comm,request);
MPI_Irecv(buf,count,datatype,source,tag,comm,status, MPI_Irecv(buf,count,datatype,source,tag,comm,status, 
request)request)



  

Teste de Chegada da Mensagem

Checar o estado da comunicação não-bloqueante, sem Checar o estado da comunicação não-bloqueante, sem 
o recebimento da mensagem:o recebimento da mensagem:

MPI_ProbeMPI_Probe::
Teste bloqueante pela chegada da mensagemTeste bloqueante pela chegada da mensagem

MPI_IprobeMPI_Iprobe::
Teste não-bloqueante pela chegada da mensagemTeste não-bloqueante pela chegada da mensagem

MPI_Get_countMPI_Get_count::
Retorna o tamanho da mensagem recebidaRetorna o tamanho da mensagem recebida



  

Teste de Chegada da Mensagem

Uso do MPI_ProbeUso do MPI_Probe

MPI_Probe(0,mytag,MPI_COM_WORLD,status);
MPI_Get_Count(status,MPI_INTEGER,icount);
MPI_Recv(iray,icount,MPI_INTEGER,0,mytag,
          MPI_COMM_WORLD,status);



  

Teste de Chegada da Mensagem

Checar o término da comunicação não-bloqueante:Checar o término da comunicação não-bloqueante:

MPI_TestMPI_Test::
Testa se uma operação send ou receive completouTesta se uma operação send ou receive completou

MPI_WaitMPI_Wait::
Processo espera uma operação send ou receive terminarProcesso espera uma operação send ou receive terminar



  

Teste de Chegada da Mensagem

Método 1:  MPI_WaitMétodo 1:  MPI_Wait

Método 2:  MPI_TestMétodo 2:  MPI_Test

MPI_Irecv(buf,…,req);
…do work not using buf
MPI_Wait(req,status);
…do work using buf

MPI_Irecv(buf,…,req);
MPI_Test(req,flag,status);
while (flag != 0) { 
      …do work not using buf
      MPI_Test(req,flag,status);
}
…do work using buf



  

Comunicação Coletiva

Um para Vários  (Broadcast, Scatter)Um para Vários  (Broadcast, Scatter)
Vários para Um  (Reduce, Gather)Vários para Um  (Reduce, Gather)
Vários para Vários (Allreduce, Allgather)Vários para Vários (Allreduce, Allgather)
Sincronização:Sincronização:

Definição de fases: (Barrier)Definição de fases: (Barrier)

MPI_Barrier (comm)MPI_Barrier (comm)



  

Broadcast

• Distribui dado de um processo para os 
outros de um communicator:     

MPI_Bcast(inbuf, incnt, intype, root, comm) 
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Gather

• Coleta dados de todos os processos 
participantes:     

   MPI_Gather(inbuf, incnt, intype, outbuf, 
outcnt, outtype, root, comm)

MPI_Gather(&m,1,MPI_INT,&b,1,MPI_INT,
  2,MPI_COMM_WORLD)
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AllGather

• Gather com todos participando:     

    MPI_Allgather(inbuf, incnt, intype, outbuf, 
outcnt, outtype, comm)
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Scatter

• Distribui os dados de um processo para os 
outros participantes     

    MPI_Scatter(inbuf, incnt, intype, outbuf, 
outcnt, outtype, root, comm)

MPI_Scatter(&a,1,MPI_INT,&m,1,MPI_INT,
2,MPI_COMM_WORLD);
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Exemplo Multiplicação Matrizes

#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
main(int argc, char *argv[])
{

int myrank, p;
MPI_Init (&argc, &argv);
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &p);
/* Data distribution */ ...
/* Computation */ ...
/* Result gathering */ ...
MPI_Finalize();

}



/* Data distribution */
   MPI_Scatter (a, n*n/p, MPI_INT, a, n*n/p,
               MPI_INT, 0,MPI_COMM_WORLD);

MPI_Bcast (b,n*n, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);

/* Computation */

  for ( i=0; i<n/p; i++) 

 for (j=0; j<n; j++) {

C[i][j]=0;

for (k=0; k<n; k++)

C[i][j] += 
A[i][k]*B[k][j];

 }  /* Result gathering */

   MPI_Gather (c, n*n/p, MPI_INT, c, 

               n*n/p, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);



  

All to All

• Distribui os dados de todos os processos 
para todos os outros      

    MPI_Alltoall(inbuf, incnt, intype, outbuf, 
outcnt, outtype, comm)
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Reduce

• Condensa resultado de todos os processos em 
um processo      

    MPI_Reduce(inbuf, outbuf, count, datatype,           
     operator, root, comm)
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Operações do Reduce

Minimum and locationMPI_MINLOC

Maximum and locationMPI_MAXLOC

Bitwise exclusive ORMPI_BXOR

Logical exclusive ORMPI_LXOR

Bitwise ORMPI_BOR

Logical ORMPI_LOR

Bitwise ANDMPI_BAND

Logical ANDMPI_LAND

ProductMPI_PROD

SumMPI_SUM

MinimumMPI_MIN

MaximumMPI_MAX

FunctionMPI Name



  

AllReduce

• Reduce onde resultado condensado vai para 
todos os processos      

    MPI_Allreduce(inbuf, outbuf, count, datatype,      
          operator, comm)

MPI_Allreduce(&b,&d,1,MPI_INT,MPI_SUM,
MPI_COMM_WORLD);
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Exemplo Cálculo Pi

#include <mpi.h>
#include <math.h>
main(int argc, char *argv[])
{

int n, myrank, p, I, rc;
  double mypi, pi, h, x, sum = 0.0;

MPI_Init (&argc, &argv);
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &p);
if (myrank == 0) {

     printf(“Entre com numero intervalos \n”);
     scanf(“%d”, &n);
  }
}



   MPI_Bcast (&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
  if (n != 0) {

     h = 1.0/(double) n;

  for (i=myrank +1; i <= n; i+=p) {
       x = h * ((double) i – 0.5); 

         sum += (4.0/(1.0 + x*x)); 

     }

     mypi = h * sum;

     MPI_Reduce(&mypi, &pi, 1, MPI_DOUBLE, 

                MPI_SUM, 0, MPI_WORLD_COMM); 

     if (myrank == 0)

        printf(“Valor aproximado pi:%.16f \n”,pi);

  }

  MPI_Finalize();

}



  

Agrupando Dados

• Elementos armazenados em posições 
contíguas

• Alocar em structs – enviar mensagem 
como um conjunto de bytes

• Usar o MPI_Type_struct + 
MPI_Type_commit para definir um tipo 
struct dentro do MPI



  

MPI_Type_struct

MPI_Type_struct(count, array_of_blocklengths, MPI_Type_struct(count, array_of_blocklengths, 
array_of_displacements, array_of_types, newtype)array_of_displacements, array_of_types, newtype)

MPI_INT

MPI_DOUBLE

newtype



  

Exemplo de MPI_Type_struct 

      int blocklen[2], extent;int blocklen[2], extent;

MPI_Aint disp[2];MPI_Aint disp[2];

MPI_Datatype type[2], new;MPI_Datatype type[2], new;

struct {struct {

MPI_INT int;MPI_INT int;

MPI_DOUBLE dble[3];MPI_DOUBLE dble[3];

} msg;} msg;

disp[0] = 0;disp[0] = 0;

MPI_Type_extent(MPI_INT,&extent);MPI_Type_extent(MPI_INT,&extent);

disp[1] = extent;disp[1] = extent;

type[0] = MPI_INT;type[0] = MPI_INT;

type[1] = MPI_DOUBLEtype[1] = MPI_DOUBLE

blocklen[0] = 1;blocklen[0] = 1;

blocklen[1] = 3;blocklen[1] = 3;

MPI_Type_struct(2, &blocklen, &disp, &type, new);MPI_Type_struct(2, &blocklen, &disp, &type, new);

MPI_Type_commit(&new);MPI_Type_commit(&new);



  

Referências - MPI

• Parallel Programming with MPI by P. S. Pacheco, 
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Roteiro

1. Por que computação de alto 
desempenho?

2. Como é um computador paralelo?
3. Quais são as máquinas mais velozes 

atualmente?
• Como medir o desempenho?
5. Como programar para uma máquina 

paralela?
6. Programando com Troca de 

Mensagens
7. Programando com Memória 

Compartilhada



  

Programando com Threads

• Threads em detalhes:
– Escalonada separadamente
– Faz parte de um processo e usa seus recursos
– Possui um fluxo de controle independente 

enquanto o processo a mantiver viva
– Morre se o processo pai morrer
– Duplica somente os recursos essenciais
– Pode compartilhar recursos com outras 

threads
– É barata, pois todos os recursos necessários são 

reservados na criação do processo pai



  

Programando com Threads

• Como threads compartilham recursos:
– Alterações feitas por uma thread afetam as 

outras
– Ex.: Fechar um arquivo
– Dois ponteiros com o mesmo valor acessam o 

mesmo dado
– Leituras e escritas do mesmo endereço é 

possível
– É recomendado que se utilize algum 

mecanismo de sincronização



  

Programando com Threads

• Sincronização:
– Implementada por exclusão mútua de acesso à 

seções do código – seções críticas
– Proteger acessos com primitivas lock/unlock

max1 max2 max3 max4

maxlock/unlock



  

Threads na Prática

• Pthreads
– Biblioteca para C
– Baixo nível

• OpenMP
– Diretivas de compilação
– Alto nível
– Menos flexível

• Java Threads
– Integrado ao restante da linguagem



  

Pthreads

• Posix Threads
• API padronizada para criação e 

sincronização de threads
• Unix e linguagem C



  

Como Programar

• Usar 
#include “pthread.h”

• Compilar com a opção –lpthread
gcc –lpthread pthread.c



  

Execução de Threads

• Modelo fork/join de criação

Fork

Join

Fork

Join

Fork

Join



  

Criando uma Thread

int pthread_create(pthread_t * thread, 
                   const pthread_attr_t * attr,
                   void * (*start_routine)(void 

*), 
                   void *arg);

Returns 0 to indicate success, otherwise 
returns error code
thread: output argument that will contain the thread id of the 
new thread
attr: input argument that specifies the attributes of the 
thread to be created (NULL = default attributes)
start_routine: function to use as the start of the new 
thread must have prototype: void * foo(void*)
arg: argument to pass to the new thread routine

If the thread routine requires multiple arguments, they 
must be passed bundled up in an array or a structure



  

Juntando Threads Iniciadas

int pthread_join(pthread_t thread,
                 void **value_ptr);

A thread que chamou o join espera outra thread terminar

thread: input parameter, id of the thread to wait on
value_ptr: output parameter, value given to 
pthread_exit() by the terminating thread (which happens 
to always be a void *)
returns 0 to indicate success, error code otherwise
multiple simultaneous calls for the same thread are not 
allowed



  

pthread_create

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
void *print_message_function( void *ptr );
main()
{
     pthread_t thread1, thread2;
     char *message1 = "Thread 1“, *message2 = "Thread 2";
     int  iret1, iret2;
     iret1 = pthread_create( &thread1, NULL, print_msg_function, (void*) 

message1);
     iret2 = pthread_create( &thread2, NULL, print_msg_function, (void*) 

message2);
     pthread_join( thread1, NULL);
     pthread_join( thread2, NULL); 
     printf("Thread 1 returns: %d\n",iret1);
     printf("Thread 2 returns: %d\n",iret2);
     exit(0);
}
void *print_msg_function( void *ptr )
{
     char *message;
     message = (char *) ptr;
     printf("%s \n", message);
}

http://node1.yo-linux.com/cgi-bin/man2html?cgi_command=pthread_create
http://node1.yo-linux.com/cgi-bin/man2html?cgi_command=pthread_join


  

Terminando uma Thread

• Além da alternativa de simplesmente 
encerrar a função, é possível também
void pthread_exit(void *retval);



  

Exclusão Mútua

...
pthread_mutex_t mutex;
pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
...
pthread_mutex_lock(&mutex);
count++;
pthread_mutex_unlock(&mutex);

Seção Crítica



  

Espera Condicional

pthread_mutex_lock(&lock);
while (count < MAX_COUNT) {
  pthread_cond_wait(&cond,&lock);
} 
pthread_mutex_unlock(&lock)

Locking the lock so that we can read the value of count without the 
possibility of a race condition
Calling pthread_cond_wait() in a loop to avoid “spurious wakes 
ups”
When going to sleep the pthread_cond_wait() function implicitly 
releases the lock
When waking up the pthread_cond_wait() function implicitly 
acquires the lock (and may thus sleep)
Unlocking the lock after exiting from the loop



  

OpenMP

• Open MultiProcessing 
• Cada sistema tem sua biblioteca de 

threads → complexidade, pouca 
portabilidade

• OpenMP → API padrão para memória 
compartilhada

• Biblioteca de mais alto nível, mas requer 
suporte do compilador

• Baseada no modelo SPMD de 
programação



  

OpenMP

• Suporte para Compiladores: 
– C, C++ e Fortran

• Consiste basicamente:
– Diretivas
– Variáveis de ambiente
– Funções da API



  

Como Funciona OpenMP

• Utilizando diretivas – informar ao 
compilador que alguns loops podem ser 
paralelizados

• Diretivas em C/C++:
– #pragma omp diretiva [clausula,…]

• Diretivas em Fortran:
– Comentário
– C$OMP diretiva [clausula,…]



  

Como Funciona OpenMP

• Loops paralelizáveis:
– Runtime tem que saber quantas iterações
– Proibido no interior do loop: break, exit

• Detecta automaticamente o número de 
processadores
– O programador não precisa saber de antemão o 

número de processadores disponíveis



  

Restrições

• O programador precisa fornecer os 
#pragma’s

• OpenMP não detecta conflitos
– É responsabilidade do programador colocar os 

#pragma’s corretos nos lugares corretos

• Exige compilador
– Não é apenas uma biblioteca



  

Modelo de Execução

• Usa um modelo de programação Fork-
Join

• Permite controle dinâmico do número de 
threads



  

Região Paralela

• Região paralela é a estrutura básica de 
paralelismo de OpenMP

• Bloco de código de dentro de uma região 
paralela é executado por diferentes 
threads



  

Região Paralela

• Exemplo

call f1();

#pragma omp parallel 
{

call f2();
}
call f3();

f1

f2

f3

f2 f2f2



  

Hello World

#include <omp.h>
int main(){     
print(“Start\n”);
#pragma omp parallel
 { // note the {
   printf(“Hello World\n”);
 } // note the }
/* Resume Serial Code */
 printf(“Done\n”);
}

% my_program
Start
Hello World
Hello World
Hello World
Done



  

Hello World

         program ompf ! hello from OMP_threads
      implicit none
      integer nthreads, myrank, 

omp_get_num_threads
      integer omp_get_thread_num
!$OMP PARALLEL PRIVATE(myrank) SHARED(nthreads)
      nthreads = omp_get_num_threads()
      myrank = omp_get_thread_num()
      print *, ' HELLO ....I am thread # ', myrank
!$OMP END PARALLEL
      end



  

Quantas Threads?

• Variável de ambiente:
setenv OMP_NUM_THREADS 8
• OpenMP API

void omp_set_num_threads(int number); 
int omp_get_num_threads();

• Tipicamente o número de threads é idêntico 
ao número de processadores/cores 



  

Identificação de Threads

#include <omp.h>
int main()  {                                 
  int iam =0, np = 1;     
#pragma omp parallel private(iam, np)
  {
    np = omp_get_num_threads(); 
    iam = omp_get_thread_num();
    printf(“Hello from thread %d out of %d 

threads\n”, iam, np);
  }
}

% setenv OMP_NUM_THREADS 3 
% my_program
Hello from thread 0 out of 3
Hello from thread 1 out of 3
Hello from thread 2 our of 3



  

Compilação Condicional

#ifdef _OPENMP
#include <omp.h>
#ifdef _OPENMP
int main()  {                                 
  int iam = 0, np = 1;     
#pragma omp parallel private(iam, np)
  {
#ifdef _OPENMP
    np = omp_get_num_threads(); 
    iam = omp_get_thread_num();
#endif
    printf(“Hello from thread %d out of %d 

threads\n”, iam, np);
  }
}
• Este código funciona sequencialmente!



  

Cláusulas

• Especificam informação adicional na 
diretiva

#pragma omp parallel [clausula]

• Cláusulas:
– Escopo de variáveis
– IF
– Redução
– Escalonamento



  

Escopo de Dados

• Variáveis declaradas antes da região 
paralela são compartilhadas pelas threads 
por default

• Variáveis declaradas dentro de regiões 
paralelas são privadas por default



  

Cláusulas - Escopo de Dados

• Shared: todas as threads acessam a mesma cópia 
do dado criado na master thread

• Private: uma cópia privada da variável é criada 
por cada thread e descartada no final da região 
paralela

• Variações:
– firstprivate: inicialização de variáveis privadas 

na thread master
– lastprivate: dado no escopo da thread master 

recebe valor da última iteração 
– e outras ...



  

Cláusulas – Escopo de Dados

• Exemplo:
   b = 23.0;
   .....

#pragma omp parallel firstprivate(b) 
private(i,myid)

 {

   myid = omp_get_thread_num();

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

     b += c[myid][i];

   }

   c[myid][n] = b;

 }



  

Work Sharing

• Diretivas de Work Sharing permitem que 
 threads dividam o trabalho numa região 
paralela
– OMP For 
– Sections
– Single



  

OMP For

• Paralelismo de dados

• Divide iterações do loop pelas threads
• Sem escalonamento especificado – cada 

thread executa uma parte dos dados
• Barreira implícita no final do loop



  

OMP For

#include <omp.h>
#define N 1000
main ()  {
  int i, chunk;float a[N], b[N], c[N];
  for (i=0; i < N; i++)  
    a[i] = b[i] = i * 1.0;
#pragma omp parallel shared(a,b,c) private(i)  
  {  
  #pragma omp for 
  for (i=0; i < N; i++)    
    c[i] = a[i] + b[i];  
  }  /* end of parallel section */
}



  

Section

• Quebra o trabalho em seções separadas
Cada section é executada por uma 
thread
Usada para paralelismo de tarefas – 
cada thread tem uma tarefa diferente
# threads > # sections – threads idle
# threads < # sections – sections 
serializadas



  

Section
#include <omp.h>
#define N 1000
main (){
  int i;float a[N], b[N], c[N];
  for (i=0; i < N; i++) 
    a[i] = b[i] = i * 1.0;
#pragma omp parallel shared(a,b,c) private(i)  
  {  
  #pragma omp sections   
    {    
    #pragma omp section
    {    
      for (i=0; i < N/2; i++)      
        c[i] = a[i] + b[i];    
    }
    #pragma omp section    
      {
      for (i=N/2; i < N; i++)      
        c[i] = a[i] + b[i];
      }   
    }  /* end of sections */  
  }  /* end of parallel section */
}

Seção 1

Seção 2



  

Single

• Serializa um código dentro de uma 
região paralela
As vezes mais vantajoso que terminar as 
threads



  

Combinando Diretivas

• Combinação de regiões paralelas com 
diretivas work sharing
#pragma omp parallel for
#pragma omp parallel sections

• Bom para loops únicos

int a[10000], b[10000], c[10000];
#pragma omp parallel for
  for (i = 0; i < 10000; i++) {
     a[i] = b[i] + c[i];
  }



  

Sincronização

• Compartilhamento de dados não seguro:

int x = 0;

#pragma omp parallel sections shared(x)

  {

  #pragma omp section 

  x = x + 1

  #pragma omp section

  x = x + 2

  } 



  

Sincronização

• #pragma omp master
– Cria uma região que só a thread master 

executa
• #pragma omp critical

– Cria uma seção crítica
• #pragma omp barrier

– Cria uma barreira
• #pragma omp atomic

– Cria uma “mini” seção crítica para operações 
atômicas



  

Seção Crítica

#pragma omp parallel for shared(sum)
   for(i = 0; i < n; i++){     
     value = f(a[i]);    
     #pragma omp critical
     {        
       sum = sum + value;        
     } 
   }



  

Barreira

#pragma omp parallel private(i,myid,neighb)
{
   myid = omp_get_thread_num();
   neighb = myid - 1;
   if (myid == 0) neighb = 
                  omp_get_num_threads()-1;
   ...
   a[myid] = a[myid]*3.5;
#pragma omp barrier
   b[myid] = a[neighb] + c
 ...
}



  

Operação Atômica

#pragma omp atomic
     i++;

• Somente para algumas expressões
• x = expr  (sem exclusão mútua - avaliação expr)
• x++
• ++x
• x--
• --x



  

Redução Global

• Cláusula
• Quando é necessário acumular (ou outra 

operação) em uma única variável o 
resultado de várias threads

                                               
#pragma omp parallel reduction (op: list) 
   
• op: +, *, -, /, &, ^, |, &&, ||
• list: variáveis shared



  

Redução

int csum = 0;
#pragma omp for reduction(+:csum)
    for (i = 0; i < N; i++) 

csum += a[i] + b[i];
#pragma omp master
  printf("csum %d \n", csum);



  

Escalonamento

• Clásula que permite especificar quais 
iterações de um loop serão executadas por 
quais threads

#pragma omp for schedule(tipo,chunksize)

• STATIC, DYNAMIC, GUIDED, RUNTIME
• chunksize = tamanho das iterações



  

Escalonamento

• static – as iterações são agrupadas em 
conjuntos (chunks) estaticamente 
atribuídos às threads

• dynamic – os chunks são dinamicamente 
distribuídos pela threads, quando uma 
termina pega outro

• guided – indica número mínimo de 
iterações

• runtime – decisão em tempo de execução 
pela variável OMP_SCHEDULE
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