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Estrutura do OpenMP API



Tutorial:https://computing.llnl.gov/
tutorials/openMP/



Modelo de Programação do OpenMP : 
Modelo de Memória Compartilhada



OpenMP utiliza  
Modelo de programação “Fork-Join”



Diretivas de Compilação





Instalação do material na sua conta to 
SDUMONT:
$ sftp user@login.sdumont.lncc.br
$ put   OpenMP_2021_exemplos.tar
$ exit

$ssh user@login.sdumont.lncc.br
$cp OpenMP_2021_exemplos.tar   $SCRATCH/.
$cd  $SCRATCH
$tar xvf OpenMP_2021_exemplos.tar 

mailto:user@login.sdumont.lncc.br
mailto:user@login.sdumont.lncc.br


Instalação do material na maquina que 
você tem acesso:
$ sftp user@intelknl.lncc.br
$ put   OpenMP_2021_exemplos.tar
$ exit

$ssh user@intelknl..lncc.br
$tar xvf OpenMP_2021_exemplos.tar 







 I- Construtor Paralelo
 

 I - CONSTRUTOR PARALELO





Primeiro Exemplo 
$ cd exemplo_1 
$ gcc -fopenmp exemplo_01.c -o exemplo_01 

$ ./exemplo_01 
OBS: 
     O número de threads a serem gerados 

corresponde ao número de núcleos lógicos do 
processador . Você pode descobrir o número de 
núcleos lógicos através do comando: 

     $ cat /proc/cpuinfo 
      O número de threads a serem gerados pode ser              

alterado através coomando; 
     $ export OMP_NUM_THREADS=2



Execução do exemplo_01 no SDumont
● OpenMP “script” para compilar

● $./compilar.sh
● OpenMP “script” para submeter na fila de execução:

● $sbatch   sub.sh  10  exemplo_01
● $squeue -u $USER  ( para visualizar o job na fila 

de execução
● $scancel JOB_ID ( para cancelar o job da fila de 

execução, caso seja necessário)
● $cat  slurm-JOB_ID.out



 Funções de Ambiente de Execução 
biblioteca omp.h



 exemplo_01_num_threads.c 



exemplo_01_omp_set_num_threads.c



Alteração do padrão de execução:      
Cláusula, Função da OMP.h , Variável de 

ambiente ,  



exemplo_01_set_num_threads.c



 
 II- CONSTRUTORES DE TRABALHO



I.1- Construtor de Trabalho FOR
 

II.1- CONSTRUTOR DE TRABALHO
FOR





 exemplo_04_1.c



Observem que a thread 0 sempre pega 
as primeiras iterações



 As cláusulas servem para alterar a 
execução padrão:



Cláusula IF : exemplo_03.c



Cláusula schedule  
do construtor de trabalho FOR



static aumenta “desbalanceamento de carga”  
dynamic aumenta “gasto com busca”  
guided  mistura dos dois



Escalonamento das cláusulas  
do divisor de trabalho FOR



Cláusula schedule 

$./exemplo_04_1 (executa configuração “default”) 

$./exemplo_04_2 (cláusula schedule dynamic, chunk=5) 

$./exemplo_04_4 (cláusula schedule dynamic, chunk=1) 

$time ./exemplo_04_3 (runtime: usa variável de ambiente) 

$export OMP_NUM_THREADS=x 

$export OMP_SCHEDULE="mode, chunk”



I.2- Construtor de Trabalho 
Sections

 
II.2- CONSTRUTOR DE TRABALHO

SECTIONS





Cláusulas para alterar a execução 
padrão 



-exemplo_06.c :  
( 3 threads trabalham em paralelo) 
-exemplo_06_1.c :  
divisor de trabalho “single”, testar para:     
export OMP_NUM_THREADS=3 
(Apenas duas threads recebem trabalho no 
“sections” e o terceiro thread tem que 
esperar o trabalho das outras duas acabar 
observe que neste caso um mesmo thread 
pode executar uma das duas na sections e 
depois no single)



Exemplos para Construtor de Trabalho 
Sections

exemplo_05_corrida.c:  ( as variáveis "id“ e "i"  são  globais e são 
alteradas simultaneamente  pelas threads . ) 

Observem que cada vez que se executa aparece uma sáida 
diferente. Isto se deve porque a variável id e i estão sendo alteradas 
simultaneamente pelas threads da section vetor B e section vetor A. 
Para corrigir, tem que transformar estas variáveis em “private". 

exemplo_05.c  ( cada thread executa uma section e escreve em 
variáveis privativas) 



Observação:
▪ Apenas os índices do loop dos construtores de 

trabalho “for” são “private”

• Os índices dos demais construtores de trabalho 
necessitam ser  declarados como “private” 





Obs: comparar exemplo06_1.c   com      exemplo_06_1_nowait.c



 exemplo_5
● Exemplo_05.c: cada section é executada com uma 

thread distinta

● exemplo_05_nowait.c ( a section single pode ser 
executada por um thread que havia executado outra 
section e já terminou.)

● exemplo_05_sem_nowait.c : a thread single executará 
após que todas as threads da section anterior tiverem 
terminado



I.3-Construtor de Trabalho Single
 

II.3- CONSTRUTOR DE TRABALHO 
SINGLE



exemplo_01_set_num_threads.c 
exemplo_01_num_threads.c



exemplo_5_nowait_master.c 
 

( só será executada pela “thread 0”, inclusive quando as outras 
estiverem livres 



I.4- Construtor de Trabalho TASK
 

II.4- CONSTRUTOR DE TRABALHO 
TASK



Diretivas do Construtor de Trabalho 
TASK



● Quando uma thread encontra um 
construtor de task, uma nova task é 
gerada. 

● A execução da task cabe ao sistema de 
runtime  

● O término de uma task pode ser forçado 
através de um “task”



Diretivas do Construtor de Trabalho 
TASK



exemplos/racecar/racecar.c





















Exemplo: jacobi/laplace2d.c 
Apresenta uma paralelização com o construtor "FOR" 

Exemplo laplace2d_task.c 
Apresenta uma paralelização  com o construtor "task" 

Podemos observar que o construtor “task" introduz mais gastos de 
execução e deve ser implementado para tasks  com “granularidade 

grossa” 



II- Condição de corrida
 

III- CONDIÇÃO DE CORRIDA





load dot 
dot=dot+1 
store dot 

Thread 0

Thread 0

Thread 1

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 
 

Para dot=0 no inicio  no final de 4 execuções temos dot=4

Exemplo_08.c:    
Operação “dot=dot+1 "

dot=1 

dot=3 Thread 1

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

dot=4

dot=2 



load dot 
dot=dot+1 
store dot 

Thread 0

Thread 0

Thread 1

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

load dot 
dot=dot+1 
 

Para dot=0 no inicio  no final de 4 execuções temos dot=3

PROBLEMA 1: INTERRUPÇÃO DO RUNTIME ANTES 
DO THREAD TERMINAR A OPERAÇÃO DE ESCRITA 

dot=1 

dot=2 Thread 1

store dot 
load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

dot=2

dot=3

GERA PROBLEMA QUANDO 
O RUNTIME INTERROMPE A 
EXECUÇÃO E TROCA DE 
THREAD ANTES DA 
EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO 
'STORE"



load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

load dot 
dot=dot+1 
store dot 

Thread 0 Thread 2

Thread 0

Thread 1

Thread 2

Thread 3

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

Para dot=0 no inicio  no final de 6 execuções temos dot=6

 OPERAÇÃO DE ESCRITA POR DIVERSAS 
THREADS EM UMA MESMA VARIÁVEL GLOBAL



load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

load dot 
dot=dot+1 
store dot 

Thread 0 Thread 2 

Thread 0

Thread 0

Thread 2

Thread 3

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

load dot 
dot=dot+1 
Store dot 

Para dot=0 no inicio  no final de 6 execuções temos dot=3 

dot=1 

dot=2

dot=4

dot=1 

dot=3

dot=3

PROBLEMA 2: ESCRITADAS 
DESORDENADAS NA VARIÁVEL GLOBAL



Operações em regiões com 
“Condição de corrida” ( escrita 

simultânea  em uma mesma variável 
global por diversas threads) devem 

ser executadas serialmente



Diretório exemplo_8
● $  ./exemplo_08_corrida.c 100

● Observe que a cada execução do código acima  o 
resultado de saída é diferente, ou seja,  o código gera 
um resultado “inconsistente”, devido  a condição de 
corrida gerada pela escrita simultânea de diversas 
thread na variável global dos.

●



exemplo_08_sem_corrida_critical.c

Observe que o resultado passou a ser 
consistente, ou seja, será o mesmo.



exemplo_08_sem_corrida.c

Permite a execução de apenas uma 
operação atômica





Clausula Reduction 
exemplo_08.c



exemplo_08_critical_reduction.c 
exemplo_08_atomic_reduction.c



exemplo_08_critical_reduction.c



exemplo_08_atomic_reduction.c





● exemplo_04_1.c ( id e m são variáveis globais na 
região paralela) 

● exemplo_04_1_private (id e m são variáveis private, 
não são inicializadas na região paralela)   

● exemplo_04_firstprivate ( inicializa a variável 
privativa m com valor global que tinha antes da região 
paralela) 

● exemplo_04_lastprivate (“i” armazena na variável 
global o último valor dentro da região paralela) 

   Observe que ao retirar o lastprivate da variável i ela 
volt a ter o valor da variável global i.

 VARIÁVEIS “PRIVATE” 
     Só existem dentro da região 
paralela e não são inicializadas.



Diretiva Threadprivate 

 exemplo_09.c  
   



Diretiva Threadprivate : 
   cláusula copyin

● exemplo_09_copyin.c : permite que o valor da 
variável local (var) da thread master possa ser 
copiado para as variáveis privativas (var) das outras 
threads.

●



● exemplo_13.c

Funções de tempo:



III-DIRETIVAS DE VETORIZAÇÃO 
 

VI-DIRETIVAS DE VETORIZAÇÃO











Para obter informações sobre a 
arquitetura do processador: 



 
Diretivas de compilação para fornecer a arquitetura do processador



 
A diretiva –qopt-report gera um arquivo com informações sobre a 
compilação, para verificar se ocorreu compilação automática 

(Linha, coluna)



 
Situações que implementam vetorização  automática







 
Diretiva SIMD



 
Diretivas para o compilador  vetorizar funções  é necessária quando 

a função está em arquivo separado do arquivo fonte (biblioteca). 

  
IV.I-Loop with 

SIMD-enable  function



Vetorização automática é ineficiente porque o 
“inner loop” (i) possui “stride access”.

  
   I V. 2- Second Innermost loop 





Acessos de memória com stride 
diminuem o desempenho:







                 sem_otimizacao.c



               com_otimizacao.c



 
Situações que impedem  vetorização automática: 

“dependência de dados”

  
   I V.3 - Failed to vetorization due to

Compiler decision 



Vetores que podem apontar para mesmo endereço, fazem o 
compilador gerar versão com e sem vetorização que causa 
“overhead” na execução. 



Solução: Diretiva “ivdep” garante que os dois vetores não 
estarão apontando para mesmo endereço e torna execução 
mais eficiente



Resumo das  Diretivas de Vetorização :

Altera o loop a ser vetorizado

sempre vetorizar

Garante que todo acesso 
a memória é alinhado

Stream store para evitar 
 poluição de cache

Impede vetorização
Informa que os ponteiros  não são ambíguos  e pode ter  
ajuda  do restrict 

Fornece informações sobre o número de interações 
a serem vetorizadas. Ajuda em  loop unroll



https://colfaxresearch.com/how-series/


