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Paralelismo no nível de tarefas 
utilizando o padrão OpenMP 4.5

Calebe P. Bianchini, Fabrício G. Vilabôas, Leandro N. de Castro
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Antes de mais nada…

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

Ele 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

Ah, infelizmente não vamos esgotar o assunto sobre OpenMP
Principalmente algumas relacionadas ao Runtime

OpenMP: Planejamento

Acessem o texto do Minicurso 6 no site da ERAD/RS 2019
Lá tem também o link para o repositório do GitHub

1ª parte
Modelagem computacional
Computação Natural
Definição dos problemas

2ª parte
Modelo de Programação Paralela
Recordando OpenMP
OpenMP Tasks
Hands-on

OpenMP: Planejamento

1ª parte
Modelagem computacional

Computação Natural

Definição dos problemas



Modelagem computacional

Observação

Modelagem matemática

Resolução

Computação natural

Busca aproximar da natureza as abordagens computacionais empregas na 
construções de diversos sistemas;

Exemplos de abordagens computacionais baseadas em processos naturais:
redes neurais, algoritmos evolutivos, sistemas imunológicos e inteligência de 
enxame

TSP
O ciclo hamiltoniano é definido como um 
caminho que permite passar por todos os 
vértices de um grafo não repetindo nenhum,

O Travelling salesman problem (TSP) é uma 
aplicação do caminho hamiltoniano;

TSP

Definição: minimizar a distância do ciclo hamiltoniano;

Formalização simplificada:

D = di,j: distância entre as cidades i e j;

X = xi,j

0, caso contrário

1, se i e j estão conectadas



TSP

Problema combinatório;

O(n!), onde n é o número de cidades;

Tem como transformar este problema NP-Hard em um problema P?

ACO – Ant Colony Optimization

Metáfora: processo de busca por alimento;

Funcionamento do algoritmo:
1. Um procedimento de construção/modificação simultânea de trilhas no qual 

um conjunto de N formigas constrói/modifica N soluções simultâneas para o 
problema;

2. Uma regra de atualização de feromônio a partir da qual a quantidade de 
feromônio nas conexões é alterada.

ACO – Ant Colony Optimization

l Regras de
atualização

ACO – Ant Colony Optimization

Complexidade:
O(n*m), onde n é o número de formigas e m é o número de iterações;

Observação: essa solução é uma meta-heurística, ou seja, a melhor solução 
encontrada é, na grande maioria das vezes, uma aproximação da solução 
real.



Agrupamento de dados

A análise de grupos ou agrupamento de dados pode ser definida como a 
organização ou separação de um conjunto de dados ou padrões em grupos 
a partir da similaridade entre os objetos da base.

ACA – Ant Colony Algorithm

Metáfora: processo de limpeza do formigueiro;

Funcionamento do algoritmo:
Regra para pegar um item: se uma formiga encontra um item morto, ela o 
pega e passeia pelo ambiente até encontrar outro item morto. A probabilidade 
desta formiga pegar o item morto é inversamente proporcional a quantidade 
de itens mortos naquela região do espaço;

Regra para largar um item: carregando um item a formiga eventualmente 
encontra mais itens no caminho. A probabilidade desta formiga deixar este 
item junto ao outro é proporcional à quantidade de itens mortos naquela 
região.

ACA – Ant Colony Algorithm

Métricas de avaliação de similaridade:
Distância: euclidiana, Manhattan, ...;

Similaridade: correlação de Pearson, cosseno, …;

Definir a métrica adequada é fundamental para a convergência do 
algoritmo.

ACA – Ant Colony Algorithm

Equação de probabilidade:
p = 1 – ( f /max_value);

f = (somatório da distância do objeto em relação a todos os objetos próximos 
em um raio r) (dividido pelo número de elementos neste raio).



OpenMP: Planejamento
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Modelo de Programação Paralela

Modelo de Programação Paralela

Paralelismo de instrução - ILP
e.g. pipeline

Paralelismo de dados
e.g. SIMD, SPMD

Laços paralelos
e.g. forall, dopar

Paralelismos de tarefas
e.g. OpenMP tasks

Recordando OpenMP

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

#pragma

Uso de bilbiotecas
#include <omp.h>

Variáveis de ambiente
$> export OMP_NUM_THREADS

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
{

....
}

Compilando para OpenMP

Para compilar, é necessários informar o compilador

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

Para executar:

$ ./<binario>

Memória no OpenMP

O OpenMP utiliza um modelo de memória compartilhada
É por meio de variáveis que as threads/tarefas 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 pode ser tornar um gargalo



Modelo de Programação OpenMP

Fork/Join

Prática 1 – Hello World
#pragma omp parallel
{
#pragma omp single
{
#pragma omp task
{
printf(”Hello ");

}
#pragma omp task
{
printf(”World ");

}
}

}

Cuidado: task está em uma região paralela 
single ou master

omp task define uma tarefa
Mas não define sua ordem de execução
Nem o momento de execução

OpenMP tasks

#pragma omp task [clause][[,] clause]
private (list)
firstprivate (list)
shared (list)
default(shared | none)
if ([task :] scalar-logical-expression)
final (scalar-logical-expression) mergeable
depend (dependence-type : list) 
priority (priority-value)
untied

#pragma omp taskwait

Quicksort



Quicksort
Prática 2: Acessem o GitHub e bom divertimento
15 minutos

OpenMP tasks+loops
#pragma omp taskloop [clause][[,] clause]
private (list)
firstprivate (list)
lastprivate (list)
shared (list)
default(shared | none)
if ([task :] scalar-logical-expression)
grainsize (grain-size)
num_tasks (num-tasks)
collapse (n)
final (scalar-logical-expression) mergeable
depend (dependence-type : list) 
priority (priority-value)
untied
mergeable
nogroup

Ant Colony Optimization



TSPLIB95

Existem 2 exemplos básicos: 5 e 20 cidades e as ligações entre as cidades

Existem exemplos reais
TSPLIB95

Biblioteca de TSP simétricos e assimétricos

Biblioteca de instância de problemas de ciclos 
hamiltonianos

E outros mais.... And Colony Optimization
Prática 3: Acessem o GitHub e bom divertimento
15 minutos

And Colony Algorithm

And Colony Algorithm
Prática 4: Acessem o GitHub e bom divertimento
15 minutos



Dependências de tarefas

Dependências de tarefas/dados

#pragma omp task […]
{
…

} 

#pragma omp task […] 
depend (in: list, out: list, inout: list)
{
…

} 

Dependências de tarefas/dados Dependências de tarefas/dados

#pragma omp taskloop …
depend(in : block[i-1][j], block[i][j-1]) 
depend(in : block[i+1][j], block[i][j+1]) 
depend(out: block[i][j])

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

T(i, j);



Dependências de tarefas/dados
for (i = 0; i < s; ++i) {

#pragma omp task depend(out: l[i])
{

l[i] = T1(i);
}

for (i = 0; i < s; ++i) {
#pragma omp task shared(x) 
depend(in: l[i]) depend(inout: x)
{

T2(x,l[i]);
}

#pragma omp task shared(x) depend(in: x)
for (i = 0; i < s; ++i) { T3(…); }

Gauss Elimination
Prática 5: Acessem o GitHub e bom divertimento
15 minutos

Obrigado!
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