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Programa
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● Arquitetura dos Aceleradores Gráficos
● Memória Unificada (Unified Memory)
● Conceitos de gang, worker e vector
● Movimentação de dados
● Dicas para a paralelização de laços
● Diretivas e Cláusulas Avançadas
● Cláusulas device_type e vector_length
● PGI Profiler
● Exemplos
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Arquitetura dos 
Aceleradores Gráficos
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Arquitetura dos 
Aceleradores Gráficos
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● As arquiteturas dos aceleradores gráficos (GPUs) são 
bem diferenciadas das arquiteturas dos processadores 
convencionais. 

● O paralelismo nos aceleradores gráficos é explorado 
através de um conjunto maciço de multiprocessadores.

● Existe a necessidade de comunicação com um 
hospedeiro, normalmente através de uma barramento 
de E/S como PCI Express.

● A hierarquia de memória da GPU é mais complexa e 
sofisticada que a de um processador convencional.

● Vejamos a seguir detalhes da arquitetura NVIDIA 
Kepler.
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Arquitetura dos 
Aceleradores Gráficos

Arquitetura NVIDIA Kepler [NVIDIA 2014]
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Arquitetura dos 
Aceleradores Gráficos

Multiprocessador de Fluxo (SM) [NVIDIA 2014]
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Arquitetura dos 
Aceleradores Gráficos

Hierarquia de Memória CUDA [NVIDIA 2014]
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Arquitetura dos 
Aceleradores Gráficos

Modelo de programação CUDA [NVIDIA 2014]
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Memória Unificada 
(Unified Memory)
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Memória Unificada 
(Unified Memory)

● As memórias da CPU e GPU são normalmente 
separadas, ou seja, as informações armazenadas em 
seus sistemas de memórias não são compartilhadas. 

● A movimentação de dados entre os dois sistemas de 
memórias é realizada sempre que existe a necessidade 
de processamento de alguma informação.

● Memória Unificada: proposta pela NVIDIA como um 
espaço de endereçamento único acessível tanto pela 
CPU como pela GPU.

● O uso de memória gerenciada se aplica apenas aos 
dados alocados dinamicamente, podendo ser mais 
eficiente ou não que a movimentação manual dos 
dados.

● Compilador PGI utilizar a opção -ta=tesla:managed
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Memória Unificada 
(Unified Memory)
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Modelo de memória tradicional e memória unificada [Harris 2017]
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Conceitos de gangue, 
trabalhador e vetor
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Conceitos de gangue, 
trabalhador e vetor

● Especificam o nível de paralelismo contidos na rotina.
● As diretivas do OpenACC que especificam nível de 

paralelismo são gang, worker e vector.
● Para GPUS da NVIDIA: O comprimento de um vetor 

deve ser um múltiplo de 32 (até 1024) e o tamanho de 
uma gangue não podendo ser maior que 1024.

● Para uma região paralela isso é especificado com as 
cláusulas num_gangs(N), num_workers(M), 
vector_length(Q).
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#pragma acc parallel num_gangs(expr-inteira)

#pragma acc parallel num_workers(expr-inteira)

#pragma acc parallel vector_length(expr-inteira)
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Conceitos de gang, 
worker e vector

● O uso dos níveis de paralelismo são aplicados na 
diretiva parallel loop para gerar maior ganho na 
execução do laço. Também podem ser usadas da 
diretiva kernels.
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#pragma acc parallel loop gang
for(i = 0 ; i < size; i++)
   #pragma acc loop worker
   for(j = 0 ; j < size; j++)
      #pragma acc loop vector
      for(k = 0 ; k < size; k++)
          c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
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Movimentação de dados
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Movimentação de Dados

● Um grande fator de impacto de desempenho no 
processamento paralelo é a movimentação de dados, 
principalmente quando se faz o processamento dos 
dados em lugares diferentes.

■ Define a região do código na qual os dados 
permanecem no acelerador;

■ Os dados são compartilhados entre todos os kernels 
da região;

■ Transferências de dados explícitas.
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Movimentação de Dados
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Modelo básico de movimentação de dados entre hospedeiro e o acelerador 
[Chen 2017]
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Movimentação de Dados

● Para realizar a movimentação de dados entre o 
hospedeiro e o acelerador durante a execução do 
programa é necessário o uso das cláusulas de dados. 

● As cláusulas de dados podem ser usados nas diretivas 
kernels, parallel ou data.
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#pragma acc data [cláusula]
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Movimentação de Dados

● Principais cláusulas utilizadas para a movimentação de 
dados:

❖ copy
❖ copyin
❖ copyout
❖ create
❖ present
❖ deviceptr
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Dicas para a 
paralelização de laços
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Dicas para a 
paralelização de laços

● Diretiva kernels: o compilador vai analisar o código e 
só vai ser paralelizado quando estiver certo de que é 
seguro fazê-lo.

● Uso de const e restrict fornece ao compilador 
informações adicionais que podem ser usadas na 
otimização do código.

● Movimentação de dados para o acelerador.
● Garantir que todos os laços sejam paralelizados.
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Diretivas e Cláusulas 
Avançadas
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Diretivas e Cláusulas Avançadas
Cláusula collapse

● A execução de um laço em OpenACC está associada ao 
laço imediatamente a seguir.

● Quando alguns laços não tem um número total de 
iterações suficientemente grande para fazer uso 
efetivo do acelerador

● Quais as vantagens em usar a cláusula collapse?

❖ Colapsar os laços externos para permitir a criação de 
mais gangues;

❖ colapsar os laços internos para permitir 
comprimentos de vetor mais longos;

❖ colapsar todos os laços, quando for possível, para 
fazer as duas coisas: ter mais gangues criadas e 
vetores maiores.
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Diretivas e Cláusulas Avançadas
Cláusula collapse
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#pragma acc parallel loop collapse(2)
   for (int i = 0; i < N; i++)
         for (int j = 0; j < M; j++)

#pragma acc parallel loop
   for (int ij = 0; ij < N*M; ij++)...
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Diretivas e Cláusulas Avançadas
Diretiva Routine

● A partir do OpenACC 2.0.
● Criar uma função ou sub-rotina para que possa ser 

chamada de uma região de dispositivo.
● Permite o uso de funções recursivas.
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   #pragma acc routine vector
   void foo(float* v, int i, int n) {
       #pragma acc loop vector
       for ( int j=0; j<n; ++j) {
          v[i*n+j] = 1.0f/(i*j);
       }
   }
   #pragma acc parallel loop
   for ( int i=0; i<n; ++i) {
      foo(v,i);
      //chamada no dispositivo
   }
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Diretivas e Cláusulas Avançadas
Operações Atômicas

● Garante que os dados não sejam acessados 
simultaneamente.

● Cláusulas da diretiva atomic:
❖ read
❖ write
❖ update
❖ capture
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#pragma acc parallel loop
       for(int i=0; i < HN; i++)
            h[i]=0;
#pragma acc parallel loop
       for(int i=0; i < N; i++) {
#pragma acc atomic update
            h[a[i]]+=1; }
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Diretivas e Cláusulas Avançadas
Cláusula tile

● Otimizar o laço através da operação de blocos menores 
para explorar o acesso à localidade dos dados, 
aproveitando-se da hierarquia de memória da GPU
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#pragma acc parallel loop private(i,j) tile(8,8)
for(i=0; i<rows; i++)
     {
        for(j=0; j<cols; j++)
          {
             out[i*rows + j] = in[j*cols + i];
           }
      }
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Cláusulas device_type 
e vector_length
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Cláusulas device_type 
e vector_length

● Otimizar as diretivas para aceleradores específicos.
● Obter melhores desempenhos.
● Apenas as cláusulas async, wait, num_gangs, 

num_workers e vector_length podem aparecer em 
seguida a uma cláusula device_type.
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#pragma acc loop 
device_type(lista-tipo-dispositivo)
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Cláusulas device_type 
e vector_length

● Acelerador NVIDIA comprimento de vetor 256.
● Acelerador Radeon comprimento de vetor 512.
● Acelerador não especificado comprimento de vetor 

64.
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#pragma acc parallel loop \
    device_type(nvidia) vector_length(256) \
    device_type(radeon) vector_length(512) \ 
    vector_length(64)
                                                                 
for (int i = 0; i < n; ++i) {
                c[i] = a[i] + b[i];
         }

Minicurso - 12ª Escola Regional de Alto Desempenho de São Paulo (ERAD/SP)



PGI Profiler
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PGI Profiler
● Ferramenta utilizada para analisar o desempenho de 

programas paralelos.
● Identificar regiões de gargalos que podem ser 

otimizadas.
● Análise pode ser realizada com o uso de comandos em 

modo terminal ou gráfico.

❖ Terminal

❖ Gráfico
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# pgprof [parametro] [aplicação]

# pgprof

Minicurso - 12ª Escola Regional de Alto Desempenho de São Paulo (ERAD/SP)



Exemplos
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Cálculo de Pi
● Implementação sequencial simples para o cálculo de 

PI (serial).
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  #include <stdio.h>
 #define N 1000000000
  int main(int argc, char *argv[]) {
  double pi = 0.0f;
  long i;
       for (i = 0; i < N; i++) {
             double t = (double) ((i+0.5)/N);
             pi += 4.0/(1.0+t*t);
       }
       printf("pi = %f\n",pi/N);
       return(0);
  }
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Cálculo de Pi
● Diretiva kernels sem uso de movimentação de dados.
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#pragma acc kernels
 for (i = 0; i < N; i++) {
       double t = (double) ((i+0.5)/N);
       pi += 4.0/(1.0+t*t);
 }

● Diretiva parallel sem uso de movimentação de dados.

#pragma acc parallel loop reduction(+:pi)
 for (i = 0; i < N; i++) {
       double t = (double) ((i+0.5)/N);
       pi += 4.0/(1.0+t*t);
 }
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Cálculo de Pi
● Compilação do código sem uso de movimentação de 

dados.
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Cálculo de Pi
● Diretiva kernels com uso de movimentação de dados.
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#pragma acc data copy (pi) {
#pragma acc kernels
 for (i = 0; i < N; i++) {
       double t = (double) ((i+0.5)/N);
       pi += 4.0/(1.0+t*t);
 }

● Diretiva parallel com uso de movimentação de dados.

#pragma acc data copy (pi) {
#pragma acc parallel loop reduction(+: pi)
 for (i = 0; i < N; i++) {
       double t = (double) ((i+0.5)/N);
       pi += 4.0/(1.0+t*t);
 }
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Cálculo de Pi
● Compilação do código com uso de movimentação de 

dados.
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Cálculo de Pi
● Execução com uso da diretiva kernels.

Minicurso da XXI Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul (ERAD/RS)Minicurso - 12ª Escola Regional de Alto Desempenho de São Paulo (ERAD/SP)



Cálculo de Pi
● Execução com uso da diretiva parallel.
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Cálculo de Pi
● Análise de execução usando a diretiva kernels.
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Cálculo de Pi
● Análise de execução usando a diretiva parallel.
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Cálculo de Pi
● Tempos de execução dos códigos.
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Cálculo de Pi
● cuRAND é uma biblioteca de geração de número 

aleatório para uso em aceleradores da NVIDIA.
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#define CUDA_CALL(x) { cudaError_t rc = ( x ); if 
(rc != cudaSuccess) { \

        fprintf(stderr, "CUDA error %d (%s) at 
%s:%d\n", rc, cudaGetErrorString(

rc), __FILE__, __LINE__); \
        exit(EXIT_FAILURE); \
}};

#define CURAND_CALL(x) { cudaError_t rc = ( x ); 
if (rc != cudaSuccess) { \

        fprintf(stderr, "CUDA error %d (%s) at 
%s:%d\n", rc, cudaGetErrorString(

rc), __FILE__, __LINE__); \
        exit(EXIT_FAILURE); \
}};
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Cálculo de Pi
● Tempos de execução dos códigos.
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Tamanho 
de N

Pi Método da 
Integral

Pi Método Monte 
Carlo

1,0x10⁸ 0,204120 s 0,058118 s

2,0x10⁸ 0,204655 s 0,080030 s

3,0x10⁸ 0,210039 s 0,101572 s

4,0x10⁸ 0,214258 s 0,123339 s

5,0x10⁸ 0,218030 s 0,145096 s
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Cálculo de Pi
● Tempos de execução dos códigos.
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Método Jacobi
● O Método de Jacobi é um procedimento iterativo 

para a resolução de sistemas lineares.

● Neste exemplo faremos o cálculo da temperatura na 
placa usando a equação de Laplace.
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Método Jacobi
● Implementação sequencial simples para o cálculo da 

temperatura da placa usando o método Jacobi (serial).
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while ( dt > MAX_TEMP_ERROR && iteration <=
             max_iterations ) {
for(i = 1; i <= ROWS; i++) { 
    for(j = 1; j <= COLUMNS; j++) { 
          Anew[i][j] = 0.25 * (A[i+1][j] + 

A[i-1][j] + A[i][j+1] + A[i][j-1]); 
     } 
} 
dt = 0.0; 
for(i = 1; i <= ROWS; i++){ 
   for(j = 1; j <= COLUMNS; j++){ 
          dt = fmax( fabs(Anew[i][j]-A[i][j]), dt); 
          A[i][j] = Anew[i][j]; 
   }
}
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Método Jacobi
● Diretiva parallel sem uso de movimentação de dados.
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 #pragma acc parallel loop 
 for(i = 1; i <= ROWS; i++) { 
     for(j = 1; j <= COLUMNS; j++) { 
           Anew[i][j] = 0.25 * (A[i+1][j] +   

A[i-1][j] + A[i][j+1] + A[i][j-1]); 
     } 
 } 
 dt = 0.0; 
 #pragma acc parallel loop reduction(max:dt)
 for(i = 1; i <= ROWS; i++){ 
    for(j = 1; j <= COLUMNS; j++){ 
           dt = fmax(  

fabs(Anew[i][j]-A[i][j]), dt); 
          A[i][j] = Anew[i][j]; 
    }
 }
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Método Jacobi
● Compilação do código sem uso de movimentação de 

dados.
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Método Jacobi
● Execução do código sem uso de movimentação de dados.
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Método Jacobi
Qual é o problema?
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Método Jacobi

● A matriz de cálculo não é executada no acelerador. 
Toda vez que o acelerador faz a operação ele usa a 
matriz que está no hospedeiro.

● Para resolver este problema, usar a diretiva data do 
OpenACC. Adicionar a linha #pragma acc data 
copy(A) create (Anew) antes dos dois laços para 
fazer a cópia da matriz para o acelerador. 
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Método Jacobi
● Diretiva parallel com uso de movimentação de dados.

Minicurso da XXI Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul (ERAD/RS)

    #pragma acc data copy(A) create(Anew)
    while ( dt > MAX_TEMP_ERROR && iteration <=
               max_iterations ) {
    #pragma acc parallel loop
    for(i = 1; i <= ROWS; i++) { 
       for(j = 1; j <= COLUMNS; j++) { 
             Anew[i][j] = 0.25 * (A[i+1][j] + 

A[i-1][j] +    A[i][j+1] + A[i][j-1]); 
       } 
    } 
    dt = 0.0; 
    #pragma acc parallel loop reduction(max:dt)
    for(i = 1; i <= ROWS; i++){ 
      for(j = 1; j <= COLUMNS; j++){ 
            dt = fmax( fabs(Anew[i][j]-A[i][j]), 

dt); 
            A[i][j] = Anew[i][j]; 
      }
    }
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Método Jacobi
● Compilação do código com uso de movimentação 

de dados.
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Método Jacobi
● Execução do código com uso de movimentação de 

dados.
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Método Jacobi
● Análise do código sem uso de movimentação de 

dados
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Método Jacobi
● Análise do código com uso de movimentação de 

dados
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Fractal de Mandelbrot
● O fractal de Mandelbrot é um fractal definido como 

o conjunto de pontos C no plano complexo.

● O conjunto de Mandelbrot é obtido quando 
submetemos os números complexos a um processo 
iterativo e recursivo utilizando a fórmula.
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Fractal de Mandelbrot
● Implementação sequencial do fractal de Mandelbrot.
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 for (i = 0; i < X_RESN; i++)
 for (j = 0; j < Y_RESN; j++) {
 z.real = z.imag = 0.0;
 c.real = ((float)j - 400.0) / 200.0;
 c.imag = ((float)i - 400.0) / 200.0;
 k = 0;
 do 
{
 temp = z.real * z.real - z.imag * z.imag + 

c.real;
 z.imag = 2.0 * z.real * z.imag + c.imag;
 z.real = temp;
 lengthsq = z.real * z.real + z.imag * z.imag;
 k++;
 } while (lengthsq < 4.0 && k < 100000);
 if (k == 100000) {
 counter++;}
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Fractal de Mandelbrot
● Compilação e execução do código sequencial.
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Fractal de Mandelbrot
● Diretiva parallel com uso de movimentação de 

dados.
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#pragma acc parallel loop copy(counter)
for (i = 0; i < X_RESN; i++)
   for (j = 0; j < Y_RESN; j++)
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Fractal de Mandelbrot
● Compilação e execução do código com uso de 

movimentação de dados.

Minicurso da XXI Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul (ERAD/RS)Minicurso - 12ª Escola Regional de Alto Desempenho de São Paulo (ERAD/SP)



Fractal de Mandelbrot
● Melhorando o código com uso da diretiva atomic.
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  if (k == 100000){
     #pragma acc atomic update
         counter++;
  }
}
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Fractal de Mandelbrot
● Compilação e execução do código com uso da 

diretiva atomic.
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Fractal de Mandelbrot
● Análise do código com uso de movimentação de 

dados.
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Fractal de Mandelbrot
● Análise do código com da diretiva atomic.

Minicurso da XXI Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul (ERAD/RS)Minicurso - 12ª Escola Regional de Alto Desempenho de São Paulo (ERAD/SP)



Números Primos
● Calcula a quantidade de números primos entre 0 e um 

determinado valor inteiro N. Implementação sequencial.

Minicurso da XXI Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul (ERAD/RS)

 int primo (long int n) {
 for (long int i = 3; i < (long int)(sqrt(n) + 

1); i+=2)
 if (n%i == 0)
 return 0;
 return 1;
 }
 int main(int argc, char *argv[]) {
 long long int i, n, quantidadePrimos = 0;
 if (argc < 2) {
 printf("Valor invalido! Entre com o valor do 

maior inteiro \n");
 return 0;
 }
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Números Primos
● Compilação e execução do código sequencial.
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Números Primos
● Usando as diretivas routine e parallel dentro da rotina.

Minicurso da XXI Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul (ERAD/RS)

#pragma acc routine
int primo (long int n) {
   #pragma acc loop
      for (long int i = 3; i < (long 

int)(sqrt(n) + 1); i+=2)
          if (n%i == 0)
             return 0;
      return 1;
}

● Usar a diretiva parallel para o programa principal.

#pragma acc parallel loop reduction(+:quantidadePrimos)
for (i = 3; i <= n; i += 2)
     if(primo(i) == 1) quantidadePrimos++;
quantidadePrimos += 1;
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Números Primos
● Compilação e execução do código usando as 

diretivas routine e parallel.
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Números Primos
● Análise do código com uso as diretivas routine e 

parallel.
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Multiplicação de Matrizes
● A multiplicação de matrizes corresponde ao produto 

entre duas matrizes.
● O produto de duas matrizes só é possível somente 

quando o número de colunas da primeira matriz é 
igual ao número de linhas da segunda matriz.

● Algoritmos utilizados para multiplicação de 
matrizes: Volker Strassen e o 
Coppersmith-Winograd.

● Códigos sequenciais: ingênuo e otimizado.
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Multiplicação de Matrizes
● Implementação do código sequencial otimizado.
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int main() {
float *a = (float*) malloc (sizeof(float)*SIZE*SIZE);
float *b = (float*) malloc (sizeof(float)*SIZE*SIZE);
float *c = (float*) malloc (sizeof(float)*SIZE*SIZE);
int i, j, k;
float temp;
for (i = 0; i < SIZE; ++i) {
   for (j = 0; j < SIZE; ++j) {
      a[i*SIZE+j] = (float)i + j;
      b[i*SIZE+j] = (float)i - j;
      c[i*SIZE+j] = 0.0f;
    }
}
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Multiplicação de Matrizes
● Uso da diretiva kernels com movimentação de dados.
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  #pragma acc data copyin (a[0:SIZE*SIZE], 
b[0:SIZE*SIZE]), copy(c[0:SIZE*SIZE])

  {
  int i, j, k;
  float temp;
  #pragma acc kernels loop
     for (i = 0; i < SIZE; ++i) {
        for (j = 0; j < SIZE; ++j) {
        a[i*SIZE+j] = (float)i + j;
        b[i*SIZE+j] = (float)i - j;
        c[i*SIZE+j] = 0.0f;
     }
  }
  #pragma acc kernels loop
     for (i = 0; i < SIZE; ++i) {
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Multiplicação de Matrizes
● Compilação e execução do código.
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Multiplicação de Matrizes
● Uso da diretiva parallel e das cláusulas reduction, 

collapse e tile.
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#pragma acc data copyin (a[0:SIZE*SIZE], 
b[0:SIZE*SIZE]), copy(c[0:SIZE*SIZE])

{
#pragma acc parallel loop gang vector 

collapse(2)
   for (i = 0; i < SIZE; ++i) {
      for (j = 0; j < SIZE; ++j) {
      a[i*SIZE+j] = (float)i + j;
#pragma acc parallel
#pragma acc loop tile(256,256) independent
   for (i = 0; i < SIZE; ++i) {
      for (j = 0; j < SIZE; ++j) {
      temp = 0.0;
          #pragma acc loop reduction(+:temp)
          for (k = 0; k < SIZE; ++k) {
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Multiplicação de Matrizes
● Compilação e execução do código.
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Multiplicação de Matrizes
● Análise do código com uso da diretiva kernels com 

movimentação de dados.
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Multiplicação de Matrizes
● Análise do código com uso da diretiva da diretiva 

parallel e das cláusulas reduction, collapse e tile.
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