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Antes de mais nada…

Isso é um Minicurso!
E, portanto, será fundamental a sua participação!

$ ssh -p 2244 alunoscad@neumann.unifesp.br
$ ssh mc1@172.20.22.5

Este Minicurso será uma combinação de conceitos e exercícios
Brinque com os exercícios! Faça suas próprias experiências!

Abrace a dinâmica do minicurso e tenha mais sucesso.

Ah, não trapaceie! J



Mais scripts

$ sinfo
$ squeue
$ cat submit.sh

$ sbatch submit.sh

#!/bin/bash 
# 
#SBATCH --job-name=teste 
#SBATCH --output=output.txt
# 
srun hostname

#!/bin/bash 
# 
#SBATCH --job-name=teste 
#SBATCH --output=output.txt
# 
#SBATCH --partition=phishort
./<binario>



Por fim…

Não está previsto esgotar todo o assunto relacionado a OpenMP
Infelizmente….

Espera-se que o público alvo sejam iniciantes no assunto
Mas tenham alguma bagagem da graduação

Bom divertimento!



OpenMP: Planejamento

Introdução
O que é OpenMP

Threads
O que são threads?

Sincronização
Hã?

Loops
while(true) ;  // Ao infinito…



Introdução ao OpenMP

É uma API de programação paralela para programas C/C++ e Fortran
Conjunto de diretivas de compilação

Uso de bilbiotecas

Variáveis de ambiente

Um recurso facilitador para escrever programas com multi-threads

Existe um comitê (Architecture Review Board - ARB) que trabalha para 
menunteção do OpenMP



Pilha do OpenMP

core1 core2 core3 coreN…

Memória compartilhada

Sistema Operacional

Runtime OpenMP

Diretivas VariáveisBilbioteca

Aplicação



Construção básica

Diretivas usadas no programa para o compilador

#pragma omp construção [cláusula [cláusula]]

Exemplo:

#pragma omp parallel num_threads(4)

Modifica o comportamento do bloco em seguida
{ }



Prática 1A – Hello World

Faça um programa em C que escreve “Hello World”:

#include <stdio.h>
int main()
{

int id = 0;
printf(“Hello World: %d\n”, id);
return 0;

}



Compilando para OpenMP

Para compilar, é necessários informar o compilador

$ gcc <codigo.c> -o <binario> -fopenmp

$ icc <codigo.c> -o <binario> -qopenmp

Para executar:

$ ./<binario>



Prática 1B – Hello World

Faça um programa multi-thread em C que escreve “Hello World”:

#include <stdio.h>
int main()
{
#pragma omp parallel
{

int id = 0;
printf(“Hello World: %d\n”, id);

}
return 0;

}



Uso de bilbiotecas

As funções e tipos básicos do OpenMP estão em uma bilbioteca:

#include <omp.h>

Funções como:
omp_get_thread_num()
omp_get_max_threads()
omp_get_num_threads()

E outras que podem ser utilizadas ao longo da programação



Prática 1C – Hello World

Melhorando um programa multi-thread em C que escreve “Hello World”:

#include <omp.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
#pragma omp parallel
{

int id = omp_get_thread_num();
printf(“Hello World: %d\n”, id);

}
return 0;

}



Prática 1D – Hello World

Modifique o programa para escrever separadamente “Hello” e “World”:

#include <omp.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
#pragma omp parallel
{

int id = omp_get_thread_num();
printf(“Hello:%d ”, id); printf(“World:%d\n”, id);

}
return 0;

}



Threads OpenMP

As threads OpenMP utilizam um modelo de memória compartilhada
É por meio de variáveis que as threads de comunicam

Acesso indiscriminado a essa memória compartilhada pode causar condição
de corrida

Basicamente, os resultados de uma execução mudam conforme o 
escalonamento das threads

O tratamento de condição de corrida é feito por meio de sincronização
Mas, isso se torna um gargalo



Modelo de Programação OpenMP

Fork/Join



Modelo de Programação OpenMP

Fork/Join



Modelo de Programação OpenMP

#include <omp.h>
#include <stdio.h>
int main()
{

double A[1000];
int id;

#pragma omp parallel num_threads(4) private(id)
{

id = omp_get_thread_num();
funcao(id, A);

}
return 0;

}



Modelo de Programação OpenMP

double A[1000];
int id;

#pragma omp parallel num_threads(4) private id

funcao(0,A) funcao(1,A) funcao(2,A) funcao(3,A)

return 0



Prática 2
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Prática 2

#define STEPS 100000
int main()
{

int i; double x, pi, sum=0.0, step;
step = 1.0/(double)STEPS;
for(i=0; i<STEPS; i++)
{

x=(i+0.5)*step;
sum+=4.0/(1.0+x*x);

}
pi = step*sum;
printf(“PI:%.8lf\n”,pi);

} omp_get_num_threads()
omp_get_thread_num()



Prática 2

#pragma omp parallel private(i, x, sum)
{

int slice = STEPS/omp_get_num_threads();
int start = slice * omp_get_thread_num();
int end = slice * (omp_get_thread_num()+1);
if(omp_get_thread_num()+1 == omp_get_num_threads())

end = STEPS;
for(i=start; i<end; i++)
{

x=(i+0.5)*step;
sum+=4.0/(1.0+x*x);

}
local_pi[omp_get_thread_num()] = sum;

}



Prática 2

$ OMP_NUM_THREADS=2 ./<binário>

$ time OMP_NUM_THREADS=4 ./<binário>
Real: 1.5

$ time OMP_NUM_THREADS=8 ./<binário>
Real: 0.7



Sincronização

Uma forma de impor algum controle na ordem de execução
Normalmente utilizado para proteger uma área de dados compartilhado
Com a sincronização, há também uma “leve” serialização da execução

Seção Crítica
Só faz sentido em um bloco paralelo
Apenas uma thread pode executar o bloco de uma seção crítica

#pragma omp critical
{
}



Sincronização

float res;
#pragma omp parallel
{

float B; int i, id, nthrds;
id = omp_get_thread_num();
nthrds = omp_get_num_threads();
for(i=id; i<niters; i+nthrds){

B = big_job(i); 
#pragma omp critical
{

comsume(B, res);
}

}

} 



Prática 3

Como modificar a Prática 2 fazendo bom uso de seção crítica?

#pragma omp parallel private(i, x, sum)
{

int slice = STEPS/omp_get_num_threads();
int start = slice * omp_get_thread_num();
int end = slice * (omp_get_thread_num()+1);
if(omp_get_thread_num()+1 == omp_get_num_threads())

end = STEPS;
for(i=start; i<end; i++)
{

x=(i+0.5)*step;
sum+=4.0/(1.0+x*x);

}
#pragma omp critical

pi = sum;
}



Laços de repetição

SPMD
Single Program, Multiple Data

Blocos paralelos

Worksharing
Dividir o trabalho entre diversas threads



Laços de repetição

#pragma omp parallel
{
#pragma omp for

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

do_my_stuff(i);
}

} 



Laços de repetição

for(i=0; i<N; i++) { a[i] = a[i] + b[i];} 

#pragma omp parallel 
{

int id, i, Nthrds, istart, iend; 
id = omp_get_thread_num(); 
Nthrds = omp_get_num_threads(); 
istart = id * N / Nthrds; 
iend = (id+1) * N / Nthrds; 
if (id == Nthrds-1)iend = N; 
for(i=istart; i<iend; i++) { a[i] = a[i] + b[i];}

}



Laços de repetição

for(i=0; i<N; i++) { a[i] = a[i] + b[i];} 

#pragma omp parallel 
{
#pragma omp for

for(i=0; i<N; i++) { a[i] = a[i] + b[i];}
}



Prática 4

Modificar a Prática 2 fazendo bom uso de for paralelo.

#pragma omp parallel for reduction(+:sum)
for(i=0; i<STEPS; i++)
{

x=(i+0.5)*step;
sum+=4.0/(1.0+x*x);

}



Prática 5

Multiplicação de Matrizes
https://github.com/drmackay/samplematrixcode/



Prática 5

Multiplicação de Matrizes
https://github.com/drmackay/samplematrixcode/



Prática 5

Multiplicação de Matrizes
https://github.com/drmackay/samplematrixcode/



Prática 6

http://lspd.mackenzie.br/marathon/16/histogram.tar.bz2


