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Bevezetés 

1. Az OpenCL története 

A párhuzamos programozási technológiák évtizedek óta jelen vannak a programozásban, de a mindenki által 

elérhető asztali számítógépeken sokáig csak funkcionális párhuzamosítást1 tettek lehetővé, hiszen a 

legelterjedtebb x86 architektúra a 2000-es évek elejéig egy CPU-t tartalmazott, így adatpárhuzamosításra2, azaz 

nagy mennyiségű adat párhuzamosan történő feldolgozására egy számítógépen nem volt lehetőség. Jóllehet az 

asztali számítógépeket már ekkor is klaszterekbe szervezhették egy-egy nagyobb probléma megoldására, és a 

hálózati kommunikációt megvalósító gépek szervezetten, egyszerre dolgozhattak a nagy számításigényű 

problémák megoldásának részein, a hardver alapvetően egy processzort tartalmazott, így az 

adatpárhuzamosításhoz szükséges környezet kialakítása komoly beruházás volt, amit csak a nagyobb számítási 

központok engedhettek meg maguknak. 

A processzorok fejlesztése a 2000-es évek elejéig a gyártási technológia fejlesztésével a tranzisztorok méretének 

csökkentése, illetve a processzorvezérlő órajel frekvenciájának növelése mentén haladt. A 2000-es évek elején 

azonban az órajel frekvenciája elérte a lélektani 3 GHz körüli határt. A fizikai korlátok abban jelentkeznek, 

hogy a processzor áramköreiben hővé vált, disszipálódott energia az órajel frekvenciájának négyzetével arányos, 

így 3 GHz körüli órajelen még megoldható a processzorok hűtése, illetve elfogadható a felvett hálózati 

teljesítmény, magasabb órajelek esetén azonban az üzemeltetés túlságosan költségessé válik. Ekkor némiképp új 

irányt vettek a fejlesztések: a tranzisztorok méretének csökkentésével az órajel frekvenciájának 1-3 GHz-es 

tartományban tartása mellett a processzorok belső felépítésének fejlesztésére helyezték a hangsúlyt. Egy ponton 

a tranzisztorok mérete, s ezzel összefüggésben elektromos teljesítményük is kellően kicsivé vált ahhoz, hogy 

kialakítsák az első, általános célú, asztali számítógépekbe szánt többmagos processzorokat. 

Az első többmagos processzor az IBM fejlesztéseként 2001-ben megjelent POWER4 volt, amely a POWER 

sorozat részeként még meglehetősen speciálisnak számított, azonban 2005-ben az AMD Athlon 64 X2 és az Intel 

Pentium D processzorok már elérhetővé tették a technológiát asztali számítógépekre is. Ezen többmagos 

processzorok a már kiforrt, addig főként fukcionális párhuzamosításra használt technológiákkal, például a 

széleskörűen elterjedt POSIX threads (Pthreads) eszközökkel kényelmesen programozhatóak voltak. A 

hatékonyság növelésére az Intel kifejlesztette a saját, Intel Threading Building Blocks (TBB) nevű, párhuzamos 

programozási eszközrendszerét, amely a Pthreads-hez hasonló megközelítéssel teszi lehetővé szál alapú 

párhuzamos megoldások implementációját. Rövidesen megjelent az Open MultiProcessing (OpenMP) 

technológia, amellyel a párhuzamosítási pontokat a fordítónak szóló direktívákkal adhatjuk meg, és a 

párhuzamosan futó kódrészletek indításához és adatpartícionáláshoz kapcsolódó feladatokat a fordítóprogram 

automatikusan elvégzi. Az OpenMP-t a legelterjedtebb fordítók már kivétel nélkül támogatják (gcc, msvc, 

Intel). Az Intel felkarolta a korábban abbamaradt Cilk fejlesztéseket, és így az OpenMP-hez hasonló, 

pragmaalapú párhuzamosítási eszközként kínálja az Intel Cilk Plus eszközrendszerét. Windows rendszeren, 

Visual Studio-alapú fejlesztésekhez megjelent a C++ AMP és számos további technológia fejlesztése van 

folyamatban (OpenACC, OpenHMPP), csak C és C++ nyelven történő párhuzamos programozáshoz. A 

többmagos processzorok általános célú felhasználásának számos eszköze tehát már a processzorok 

megjelenésének pillanatában készen állt, más része nagyon rövid időn belül kifejlődött. Érdekességképpen, a 

fejlesztések irányát és mértékét demonstrálandó, az 1. táblázatban összehasonlítjuk a 2001-ben megjelent Intel 

Pentium 4, a 2006-os Intel Q6600 és a 2013-as Intel i7-3970X processzorok néhány tulajdonságát. 

1. táblázat - Az Intel Pentium 4 (2001), az Intel Q6600 (2006) és az Intel i7-3970X (2013) 

összehasonlítása 
 

Név Pentium 4 Q6600 i7-3970X 

                                                           
1Funkcionális párhuzamosításról beszélünk, ha a párhuzamosan futó kódrészletek különböző feladatokat végeznek, és kevéssé használják a 

processzort, többnyire lassú, például I/O műveletekre várakoznak. Tiszta funkcionális párhuzamosítással gyakran találkozhatunk interaktív, 

grafikus felhasználói felületek esetén: például egy internetböngésző alkalmazás esetén egy oldal betöltése közben a böngésző-ablak funkciói 
(menüsor, gombok) folyamatosan elérhetők a felhasználó számára, nem kell megvárni az oldal teljes betöltését és megjelenítését. 

Természetesen funkcionális párhuzamosítást egy processzor esetén is alkalmazhatunk. Az egységnyi idő alatt elvégezhető műveletek számát 

nem növeljük vele, viszont a szoftvereket kényelmesebbé, felhasználóbarátabbá tehetjük, illetve a várakozó kódrészletek párhuzamos 
szervezésével javíthatunk a processzor kihasználtságán. 
2Adatpárhuzamosításról beszélünk, ha egy adathalmaz elemein ugyanazon műveletet végezzük, azonban több processzor egyszerre dolgozik 

az adathalmaz különböző részein. Alkalmas párhuzamosítással a probléma megoldására szánt idő rövidíthető, hiszen a probléma megoldása 
során egységnyi idő alatt elvégzett műveletek számát növelhetjük több processzor segítségével. 
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Processzormagok száma 1 4 6 (12) 

Frekvencia 1,3 GHz 2,4 GHz 3,5 GHz 

Tranzisztorok száma 125 millió 582 millió 2,27 milliárd 

Cache méret 256 KB 8 MB L2 15 MB L3 

Az informatikai hardver fejlesztésének egyik húzóereje a mai napig a számítógépes játékok iparága. Az egyes 

játékszériák évről évre megjelenő részeinek egyre jobb és részletesebb grafikával kell rendelkezniük, ehhez 

azonban a grafikus kártyákon lévő grafikus processzoroknak (Graphical Processing Unit GPU) is évről évre 

jelentősen fejlődniük kell. A fejlődést jól jellemzik az elmúlt két évtizedet felölelő játéksorozatok évente 

megjelenő részeinek képernyőképei; érdekességként az EA Games gondozásában megjelenő Need for Speed 

játékból mutatunk be néhányat az 1. ábrán. A grafikus megjelenítés egyre javuló kidolgozottsága mellett fontos 

megjegyezni, hogy a megjelenítésre használt képernyők mérete is növekedett, a kezdeti 640×480-as felbontásról 

mára 1920×1080-ra, azaz több mint hatszorosára, s a megjelenítésre használt színek száma is a kezdeti 28= 256 

színről a True Color szabványnak megfelelő 232= 4 294 967 296 színre növekedett. A szebb kinézet nem csak 

részletesebb modellek használatát jelenti, hanem a számítógépnek a korábbinál jóval több feladatot kell 

megvalósítania egy képkocka kiszámításához. 

1. ábra - Képernyőképek az EA Games Need for Speed játéksorozatából 
 

  
The Need for Speed (1994) Need for Speed II (1997) 
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Need for Speed: Porsche Unleashed (2000) Need for Speed: Underground (2003) 

 

 

Need for Speed: Carbon (2006) Need for Speed: Undercover (2008) 
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Need for Speed: Hot Pursuit (2010) Need for Speed: Most Wanted (2012) 

A valós idejű 3D megjelenítés hőskorában a grafikus kártyák mellett grafikus gyorsító-kártyák segítették a 3D 

koordináták 2D-re történő leképezését. A 90-es évek közepére elterjedté vált 0. generációs kártyák (3Dfx 

Voodoo, NVidia TNT, ATI Rage) jellemzően egyszerre csak egy pixelt tudtak kiszámolni, és a grafikus 

szállítószalagnak3 (graphics pipeline) csak némely elemét valósították meg hardver szinten. Az I. generációhoz 

tartozó kártyák (például a 3Dfx Voodoo sorozatának újabb elemei) egyre több, a megjelenítéshez kapcsolódó 

műveletet tudtak elvégezni. A következő mérföldkő a II. generációhoz sorolt NVidia GeForce 256 és ATI 

Radeon 7500 megjelenése volt, amelyek a 3D => 2D leképezés minden lépését végre tudták már hajtani, s ekkor 

jelent meg a GPU fogalom is. Ezen felül a GeForce 256 már négy különböző hardveres feldolgozólánccal 

rendelkezett, így itt jelent meg a grafikus kártyákon elsőként a párhuzamos feldolgozás. A fejlődés 

természetesen nem állt meg, a III. generációs kártyák (NVidia GeForce 3 és ATI Radeon 8500, 2001) bevezették 

a részben már programozható szállítószalagokat, azaz a 3D adatok feldolgozásának menetét az assemblyhez 

hasonló ún. shader nyelven írt kódokkal lehetett vezérelni. A IV. generációs kártyák (NVidia GeForce FX, ATI 

Radeon 9700) tovább javították a hardverek paramétereit (memória mérete, vezérlő órajel frekvenciája stb.), és 

bővítették a szállítószalag programozható lépéseinek számát. 

Természetesen a fejlesztők felfigyeltek a grafikus kártyák egyre növekvő számítási kapacitására. A grafikus 

programozási eszközrendszereken keresztül (például OpenGL, DirectX) a feldolgozandó adatok tömbjét például 

textúraként feltölthették a grafikus eszközök memóriájába, és a textúrák manipulálására kidolgozott eszközökkel 

számos egyszerű feldolgozási műveletet végezhettek a valójában nem textúra jellegű adatokkal, majd letöltve 

azokat, lényegében általános célra használták a GPU számítási kapacitását. Ez a megközelítés General Purpose 

GPU vagy GPGPU néven vonult be a szakirodalomba. 

Az V. generációs eszközökkel (NVidia GeForce 6 és ATI Radeon X800, 2004) megjelentek az első magas szintű 

programozási nyelvek, amelyekkel már feltételes szerkezetek és ciklusok is megvalósíthatóvá váltak a GPU-

processzorokon (Brook, Sh), így segítve a GPU-k általános célú felhasználását. A grafikus processzorok gyártói 

egyre több lehetőséget láttak a GPU-k általános célú felhasználása iránti kiemelkedő érdeklődésben, így nagy 

erőket fektettek a GPGPU-koncepció kutatásába és fejlesztésébe. Ennek eredményeként 2006-ban megjelentek a 

VI. generációs kártyák, például az NVidia GeForce 8000-es sorozat, amely már nyíltan általános célú, ún. 

Streaming Multiprocessor-okat tartalmazott. 2007-ben megjelent az eszköz programozását támogató NVidia 

Compute Unified Device Architecture (NVidia CUDA) fejlesztői környezet, amely könyvtári függvények és 

egyéb eszközök széles választékát nyújtotta NVidia kártyák programozásához. Ezzel párhuzamosan az AMD is 

bevezette az ATI kártyák általános célú processzorokkal rendelkező sorozatát és az általános célú fejlesztéseket 

támogató Stream Computing SDK-t. 

                                                           
3A grafikai alkalmazásokban, függetlenül azok alkalmazási területétől (tervező szoftverek, játékok, stb.), mindig ugyanazon lépéseket kell 

megvalósítani ahhoz, hogy háromdimenziós koordináták halmazából a monitoron megjelenő szép, 3D látszatot keltő képet kapjunk. Ezen 

lépések sorozatát nevezik grafikus szállítószalagnak: modell és kamera-transzformációk, megvilágítás és árnyalás kiszámítása vertex 
szinten; kivágás; projekció; látótér-transzformáció; raszterizálás; textúrázás; megjelenítés. 
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Napjaink GPU-generációinak fejlesztése az általános célú CPU-processzorok fejlődését követi: nő a vezérlő 

órajel frekvenciája, a memória mérete, a memóriaelérés sávszélessége, és nő a feldolgozást végző processzorok 

száma is. Fontos azonban kiemelni, hogy szemben a CPU-kkal, a GPU-k már a 2000-es évek elejétől több 

szállítószalagot tartalmaznak, s azok száma napjainkra 2-3 nagyságrenddel növekedett. Érdekességként a 2. 

táblázatban bemutatjuk a 2001-es NVidia GeForce 256, a 2006-os NVidia 8600 GTS és a 2012-es NVidia 690 

GTX fő paramétereit. Összehasonlítva a hasonló időkből származó processzorok paramétereivel látható, hogy a 

napjaink talán legerősebbnek nevezhető grafikus kártyája már háromszor annyi tranzisztort tartalmaz, mint az 

Intel aktuális, legerősebb processzora, és a feldolgozást párhuzamosan végző egységek száma is 500-szor 

nagyobb. Fontos megjegyezni természetesen, hogy a grafikus kártyák általános célú processzorai még mindig 

nem annyira ,,általánosak'', mint a CPU-k, csak bizonyos, jól párhuzamosítható problémák megoldása során 

aknázható ki a bennük rejlő számítási kapacitás. Ha úgy tetszik, egyetlen processzor felépítését tekintve a CPU-

k vezetnek néhány évvel, ugyanakkor a GPU-k is a CPU-k előtt járnak néhány évvel, több processzor 

összehangolt munkájának szervezését illetően. Nyilvánvaló konvergencia figyelhető meg azonban abba az 

irányba, hogy az általános célú processzor mint hardverelem nagyszámú általános célú processzormag 

tömbjeként jelenjen meg. A CPU-k és GPU-k egyaránt ehhez közelítenek, csak más irányból: a CPU-k esetén az 

általános célú processzormagok száma nő, a GPU-k esetén pedig a nagyszámú számolóegység önállósága, 

általánossága növekszik. Mindez elsőként az AMD Accelerated Processing Unit4 (APU) csipeken érhető tetten, 

amelyek az AMD és az AMD által nem véletlenül felvásárolt ATI közös fejlesztéseként jelentek meg 2011-ben, 

s legfőbb tulajdonságuk, hogy a nagy teljesítményű GPU és CPU már nem válik el egymástól hardver szinten, 

egyetlen csipbe integrálva jelennek meg. 

2. táblázat - Az NVidia GeForce 256 (2001), NVidia 8600 GTS (2006) és NVidia 690 

GTX (2012) összehasonlítása (A GeForce 256 esetén a feldolgozóegységek még nem 

általános célú processzorok, csak a grafikus feldolgozási láncot megvalósító hardver 

elemek, így lehetőségeik erősen korlátozottak.) 
 

Név GeForce 256 NVidia 8600 GTS NVidia 690 GTX 

Számítási egységek száma 0 4 64 

Feldolgozóegységek 

száma 
4 32 3072 

Memória 32 MB 256 MB GDDR3 4096 MB GDDR5 

Memóriaelérési 

sávszélesség 
3 GB/s 32 GB/s 384 GB/s 

Tranzisztorok száma 23 millió 289 millió 7,1 milliárd 

A 2000-es évek közepén megjelentek tehát az első többmagos processzorok a hozzájuk kapcsolódó számos 

technológiával, s ezzel egy időben megjelentek az eredendően sokprocesszoros grafikus kártyák általános célú 

felhasználását lehetővé tevő technológiák. A hardver rohamos fejlődése azonban a szoftverfejlesztőket nagyon 

nehéz helyzetbe hozta: a többmagos CPU-k programozására használt technológiák nem alkalmazhatók a 

grafikus processzorokon, sőt a két nagy gyártó GPU-programozást támogató eszközei (NVidia CUDA, ATI 

Stream Computing SDK) sem voltak kompatibilisek. 

Bár az Apple nem foglalkozik processzorgyártással, vitathatatlan piaci helyzetéből kifolyólag erős hatást tud 

gyakorolni a hardvergyártókra, így a saját technológiáikat védő gyártókat összefogva az Apple tette le a nagy 

számításteljesítményt célzó technológiák fejlesztésének területén a következő, s a jegyzet tárgyát képező 

OpenCL-technológia felé vezető úton az első mérföldkövet. Az Apple nyomására 2008-ban a legnagyobb 

gyártók (ATI, Intel, NVIDIA, IBM), kidolgozták az Open Computing Language (OpenCL) vázlatát, amely 

lehetővé teszi az általuk gyártott, nagy számításkapacitású eszközök platform-független, hordozható 

programozását. A vázlatot benyújtották a Khronos Group5-hoz, ahol megalakult az OpenCL fejlesztését 

menedzselő OpenCL Working Group, és az összefogás eredményeként 2008 decemberében megjelent az 

OpenCL 1.0 specifikáció. 

                                                           
4Az APU-fejlesztések 2006-ban indultak, az akkor még a nagyon beszédes Fusion néven. 
52000-ben alakult meg a multimédiás hardverek legnagyobb gyártóit (ATI Technologies, Intel Corporation, NVIDIA, Silicon Graphics, Sun 

Microsystems stb.) tömörítő nonprofit Khronos Group konzorcium, amely a multimédia területéhez kapcsolódó nyílt szabványok 
fejlesztését tűzte ki célul. A mai napig a Khronos Group gondozásában jelennek meg az OpenGL-, WebGL-, OpenVG- stb. szabványok. 
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Fontos megjegyezni, hogy az OpenCL csak egy specifikáció, s a megjelenésekor még nem léteztek a használatát 

támogató meghajtóprogram (driver) implementációk. Az OpenCL 1.0 bejelentését követően az AMD saját 

fejlesztéseivel szemben az OpenCL támogatása mellett döntött, és az NVIDIA is az OpenCL 1.0 teljes 

támogatását ígérte a grafikus kártyái fejlesztéséhez biztosított GPU Computing Toolkit keretein belül. 2009 

közepén megjelentek az OpenCL-t támogató első NVIDIA- és AMD-driverek, azaz az OpenCL gondolatának 

felbukkanásától számított egy éven belül a technológia elérhetővé vált mindenki számára. A gyors fejlődés a 

további években is megmaradt: 2010 júniusában a Khronos Group nyilvánosságra hozta a számos új funkciót 

tartalmazó OpenCL 1.1 specifikációt, majd 2011 novemberében a jelenleg is aktuális OpenCL 1.2-t, amely 

tovább bővítette a párhuzamos programozást támogató eszköztárat. A jegyzet írásával egyidőben, 2013 

júniusában jelent meg a Khronos Group weboldalán az OpenCL 2.0 vázlata, s megkezdődött annak online, nyílt 

tárgyalása és véglegesítése. 

Az OpenCL fejlődése során számos nagy hardvergyártó jelent meg támogatóként, a korábban már említett 

NVidia és AMD mellett a legnagyobbak közül az IBM, az Intel és az S3. Az OpenCL jelentősége más 

párhuzamos programozási technológiákhoz viszonyítva elsősorban abban áll, hogy lehetővé teszi a heterogén 

környezetben történő párhuzamos programozást, és mindeközben a legnagyobb hardvergyártók támogatását 

élvezi. Az utóbbi tulajdonság többé-kevésbé egyedülállónak mondható a szoftvervilágban, egyedül talán a 

DirectX- és OpenGL- fejlesztések rendelkeznek vele. A technológiával kapcsolatban gyakran jelenik meg a 

GPU fogalom, azonban fontos megjegyezni, hogy az OpenCL nem csak a grafikus kártyák processzorainak 

programozását támogatja, hanem az egyes processzorgyártók drivereinek köszönhetően a legújabb többmagos 

processzorok is programozhatóak OpenCL-eszközrendszerrel, mitöbb, a GPU-kra készített programok 

módosítás nélkül futtathatóak CPU-n és fordítva. A jól párhuzamosítható problémák esetében azonban a 

speciális architektúrájú GPU-processzorokból sokkal nagyobb teljesítményt sajtolhatunk ki, mint az általános 

célú CPU-kból, így a későbbiekben bemutatásra kerülő OpenCL példaprogramok is elsősorban grafikus 

kártyákon történő futtatások esetén nyújtják a legjobb teljesítményt. Ez utóbbi állítást jól szemlélteti a jelenleg 

legnagyobb számításteljesítményű szuperszámítógép, a Cray Titan felépítése. A Cray Titan 18 688 darab 16 

magos AMD Opteron 6274 processzort és ugyanennyi NVIDIA Tesla K20X GPU-t tartalmaz. A 

processzorokban a magok száma 16, amely összesen 299 008 processzormagot jelent. A GPU-kban azonban a 

párhuzamos futtatást végző CUDA-magok száma 2688, ami összesen több mint 50 millió számolóegységet 

jelent. A gyakorlatban a Cray Titan CPU-processzorai csak a GPU-k feladatainak ütemezéséért felelősek, a nagy 

számításigényű problémák megoldását a GPU-k végzik. A Cray Titan számítási teljesítménye 17,59 

petaFLOPS, azaz 17,59·1015 lebegőpontos műveletet képes elvégezni 1 másodperc alatt6. Összehasonlításképpen 

egy Pentium 4-es processzor teljesítménye 6 GFLOPS körül mozgott, a napjainkban elérhető Intel Core i7 

processzorok teljesítménye 100 GFLOPS körüli. A főleg asztali számítóképekhez készített NVidia GeForce 

grafikus kártyák aktuális 600-as sorozatának erősebb elemei több mint 3 TFLOPS teljesítményre képesek. 

2. Az OpenCL jelene és jövője 

A 2012-es évben az AMD és az Intel egyaránt elkészítette az 1.2-es OpenCL-szabványt támogató drivereit, 

megjelent a színen az Altera gondozásában az első, OpenCL-t támogató FPGA-kártya, megjelentek az első 

tesztek az okostelefonokhoz készült, egyelőre még nem publikus OpenCL-driverekről, és mind újabb és újabb 

programok használják ki az OpenCL lehetőségeit. Egyetlen irányban akadt meg a fejlődés: a talán legnagyobb 

gyártó, az NVidia meginogni látszik. Még a jegyzet írásának időpontjában, 2013 májusában sem támogatják az 

OpenCL 1.2-es verziót az NVidia-driverek. Számos hír röppent fel azzal kapcsolatban, hogy az NVidia tényleg, 

illetve végleg abbahagyja-e az OpenCL támogatását, és annak egyfajta riválisára7, a nagyon hasonló felépítésű, 

de saját fejlesztésű CUDA-ra összpontosít. 

A tények azt mutatják, hogy az NVidia-driverek egyelőre csak az OpenCL 1.1-et támogatják, még mindig nem 

jelentették be az 1.2-es verzió támogatását, és a támogató weblap frissítései is mintha megszűntek volna. Sok-

sok fejlesztő tiltakozik, petíciók születtek, hogy az NVidia folytassa az OpenCL támogatását. Ugyanakkor 

elképzelhető, hogy az NVidia egyszerűen csak a CUDA következő verzióira, illetve a következő években 

megjelenő Maxwell- és Volta-architektúrájú kártyák fejlesztésére koncentrál, hogy megerősítse piacvezető 

pozícióját, és rövidesen visszatér az OpenCL fejlesztésekre. 

                                                           
6A FLOPS a számításteljesítmény széleskörűen elfogadott mértékegysége, a FLoating-point Operations Per Second kifejezés rövidítése, így 

az egy másodperc alatt elvégzett lebegőpontos műveletek számát jelenti. Hogy érzékeltessük ezt az óriási számot, képzeljük el, hogy a Föld 

mind a 7 milliárd lakója minden másodpercben egy elemi lebegőpontos műveletet végez el, például tizedestörtek összeadását. Ezzel a 
számítási teljesítménnyel az egész emberiségnek 29 napig kellene számolnia folyamatosan, hogy annyi számítási műveletet végezzen, 

amennyit a Cray Titan egyetlen másodperc alatt. 
7Az OpenCL jóval általánosabb, mint a CUDA, amely csak NVidia GPU-k programozására használható, és bár a felépítése nagyon hasonló, 
CUDA-val a specializáltsága miatt nem sokkal, de mérhetően gyorsabb programokat lehet készíteni. 
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Mindezt azért tartottuk fontosnak leírni, mert nem hagyható figyelmen kívül, hogy az OpenCL-t támogató 

eszközök jelentős része a mai napig NVidia-termék, így a jegyzetben végig megadjuk, hogy melyik 

programozási eszköz (függvény) melyik OpenCL-verzióban jelent meg, ezzel indirekt módon jelezve, hogy 

használható-e NVidia-termékekkel. 

3. OpenCL a Flynn-osztályokban 

Az OpenCL fő célja, hogy a nagy számításteljesítményű hardvereszközök azonos módon történő párhuzamos 

programozását lehetővé tegye. Ezek az eszközök lehetnek GPU-k, CPU-k, FPGA-kártyák8 és egyéb, hardveres 

gyorsítóeszközök. Az OpenCL-t támogató eszközök közös tulajdonsága, hogy több processzorral rendelkeznek. 

Ez főként annak köszönhető, hogy az eleinte független funkciókkal rendelkező eszközök fejlesztése nagyon 

hasonló fizikai korlátokba ütközött (ilyen például a vezérlő órajel frekvenciája), így a fejlesztés hasonló 

irányokban halad tovább: a tranzisztorok méretének csökkentésével több és több processzor kialakítására nyílik 

lehetőség. 

Hogy el tudjuk helyezni az OpenCL-technológiát a korábban létrejött, illetve speciális, esetenként marginális 

alkalmazási területekkel rendelkező párhuzamos hardver- és szoftvermegoldások világában, röviden áttekintjük 

a lehetséges megközelítéseket lefedő, ún. Flynn-osztályokat: 

• SISD (Single Instruction Single Data Stream) -- Nincs párhuzamos végrehajtás, egyetlen adatelem 

feldolgozása történik egyetlen utasítássorozattal. Architektúrájukból kifolyólag eredendően SISD-

megközelítésűnek tekinthetjük a klasszikus, egyprocesszoros asztali számítógépeket. Bár időosztásos 

operációs rendszerek esetén a felhasználónak az az érzete támadhat, hogy több program fut párhuzamosan 

(böngésző, szövegszerkesztő stb.), ez a párhuzamosság csak illúzió, egy pillanatban csak egyetlen gépi 

utasítás végrehajtása történik. 

• SIMD (Single Instruction Multiple Data Stream) -- Egyetlen utasítássorozat végrehajtása történik, azonban 

egyszerre több különböző adatsorozaton. SIMD esetben definíció szerint több processzor van jelen, amelyek 

ugyanazon utasítássorozatot hajtják végre, azaz ugyanazt a programot futtatják. Fontos kiemelni, hogy a 

különböző processzorok a program végrehajtásának különböző pontjain járhatnak, és különböző vezérlési 

utakat futhatnak be. Jellemzően a SIMD-kategóriába tartoznak a GPU-processzorok, amelyek 

számolóegységei többnyire ugyanazon programot futtatják, de a megjelenítendő kép különböző részeit 

számítják ki. A SIMD-architektúrájú eszközök leginkább a korábban már említett adatpárhuzamosítási 

megoldásokra használhatók, azaz amikor nagy mennyiségű adatot szeretnénk ugyanazzal a programmal 

feldolgozni, és az adathalmaz elemeinek feldolgozása egymástól többé-kevésbé függetlenül végrehajtható. 

• MISD (Multiple Instruction Single Data Stream) -- Egyetlen adatfolyam feldolgozása történik több 

számolóegységgel, párhuzamosan. A MISD-kategóriába viszonylag kevés és speciális eszköz tartozik, az 

irodalomban jellemzően csak az űrsiklók repülési adatait párhuzamosan, több különböző módszerrel 

feldolgozó processzorokat sorolják ebbe a kategóriába. 

• MIMD (Multiple Instruction Multiple Data Stream) -- Sok processzor különböző adatokon különböző 

feladatokat végez, párhuzamosan. A MIMD-kategóriába sorolhatók a többprocesszoros asztali számítógépek, 

szuperszámítógépek, és a többmagos processzorral rendelkező okostelefonok architektúrája is MIMD-

megközelítésűnek tekinthető. 

Természetesen a gyakorlatban a Flynn-osztályok nem válnak el élesen egymástól, sőt bizonyos 

processzortípusok és technológiák esetén a szakirodalomban is van némi bizonytalanság azok besorolását 

illetően. A GPU-processzorok eredendően SIMD-architektúrájúak. Ahogy korábban már említettük, kezdetben 

csak a grafikus megjelenítéshez szükséges feldolgozási lépéseket tudták végrehajtani, azokat azonban egyszerre 

több futószalagon, párhuzamosan. A GPU-processzorok SIMD-jellege fejlődésük során összemosódott a 

MIMD-megközelítéssel, hiszen ma már elérhető, hogy a különböző számolóegységei különböző programokat 

futtassanak, jóllehet a legnagyobb számítási teljesítményt még mindig a SIMD-megközelítés alkalmazásával 

érhetjük el. 

                                                           
8Ahogy az nevükből (Field-Programmable Gate Array) is kiolvasható, az FPGA-kártyák ,,terepen'' programozható logikai kapuk tömbjének 
tekinthetők. Olyan hardvereszközökről van tehát szó, amelyek belső huzalozása a gyártást követően is tetszőlegesen módosítható. 

Segítségükkel egy probléma megoldására kidolgozott algoritmust úgy vihetünk le hardverszintre, hogy nem kell költséges célhardvereket 

fejlesztenünk, hanem az FPGA-kártyához tartozó HDL-nyelven kell összeállítanunk az algoritmust logikai kapukból. A HDL-nyelven leírt 
áramkör megjelenik a kártya huzalozásában, s így lényegében az algoritmust megvalósító célhardvert kapunk. 
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Az OpenCL-technológia független a hardvereszköztől és annak architektúrájától, ezért az OpenCL-specifikáció 

egy absztrakt hardverre, ún. OpenCL-eszközre hivatkozik. Az OpenCL-eszköz a valóságban tetszőleges hardver 

lehet, ha a meghajtóprogramokon keresztül az OpenCL-specifikációban rögzített szemantikát meg tudja 

valósítani. A későbbiekben látni fogjuk, hogy az absztrakt OpenCL-eszköz felépítése leginkább a GPU-

processzorok felépítésére hasonlít, így mivel a GPU-eszközöket elsősorban a SIMD-kategóriába sorolhatjuk, az 

OpenCL mint technológia is leginkább a SIMD-osztályban helyezhető el. 

4. Mire használható az OpenCL? 

Az OpenCL lehetőségeit a megjelenése óta eltelt rövid időben is nagyon sok alkalmazási területen aknázták ki. 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül említünk meg néhányat ezek közül. 

Gyakran és sikeresen alkalmazzák az OpenCL-t a digitális képfeldolgozás területén, képek és videófolyamok 

feldolgozására, ahol ugyanazon feldolgozási műveleteket, lépéseket kell végrehajtani egy kép minden pontjára, 

a videófolyam kockáinak pontjaira, vagy éppen a videófolyam képkockáira. Példaként megemlítjük, hogy az 

Adobe PhotoShop CS69 és a Corel VideoStudio Pro X610 kihasználja az OpenCL biztosította lehetőségeket, ha 

rendelkezésre áll OpenCL-eszköz. A szabadon felhasználható, nyílt forráskódú szoftverek közül például a 

GIMP, illetve a GIMP-fejlesztés alá tartozó GEGL 11 könyvtár is alkalmaz OpenCL-gyorsítást. A számítógépes 

grafika szorosan kapcsolódó területén az OpenCL-t 3D képek fotorealisztikus, sok esetben fizikailag helyes 

renderelésére alkalmazzák széleskörűen. Az utóbbira jó példa az Indigo Renderer 12 szoftver. 

A matematika területén a Bécsi Műszaki Egyetem gondozásában jelent meg a többek között OpenCL-re 

optimalizált lineáris algebrai módszereket tartalmazó ViennaCL13 csomag. Az R Linear Inverse Problem Solver14 

csomag segítségével a lineáris algebra inverz problémáit oldhatjuk meg OpenCL-alapú gyorsítással, számtalan 

alkalmazási lehetőséggel a nukleáris képalkotás rekonstrukciós algoritmusaitól az adatbányászat rutinszerűen 

alkalmazott algoritmusaiig. Az AccelerEyes által fejlesztett Jacket15 csomaggal a népszerű Matlab-környezetben 

használhatjuk ki az OpenCL lehetőségeit. A Wolfram Mathematica 916 is nagyon sok olyan módszert tartalmaz 

már, amely OpenCL segítségével használja az elérhető és arra alkalmas hardvereszközöket. Mivel a nagy 

matematikai szoftverekben jelen van az OpenCL, szinte minden tudományterületen használhatják és használják 

a kutatók és mérnökök, sokszor anélkül, hogy észrevennénk azt. 

Fizikai szimulációk esetén egy többtest-probléma megoldásakor vagy éppen részecskedinamikai szimuláció 

során az egyes testek vagy molekulák, részecskék viselkedését ugyanazon fizikai törvények határozzák meg, így 

a szimulációban résztvevő objektumok mindegyike esetén ugyanazon kölcsönhatásokat kell szimulálni, 

ugyanazon törvények alapján kell kiszámolni az objektumok gyorsulását, sebességét és a következő 

időpillanatban azok helyzetét. Ezek a szimulációk nagyon közel állnak az ún. végeselem-modellekhez és azok 

megoldásaihoz, amelynek során összetett differenciálegyenletekkel leírható problémák (például a Navier--

Stokes differenciálegyenletek alapján a hőterjedés) számíthatók ki párhuzamos, numerikus közelítéssel. Ezen 

szimulációs és végeselem-problémák megoldására fejlesztették ki a már OpenCL-támogatással működő Abaqus 

Finite Element Analysis17 és az EDEM18 szoftvereket. 

A PostgreSQL19 az első adatbáziskezelő rendszer, amely OpenCL segítségével valósítja meg az adatbázisokban 

tárolt adatok gyors módosítását, s mindezt egy saját, dedikált nyelv, a PgOpenCL segítségével. 

A bioinformatika intenzíven kutatott területeit hivatott támogatni a nyílt forráskódú Biomanycores20 projekt, 

amely többek között szintén OpenCL-lel támogatott könyvtárakat biztosít a felhasználók rendelkezésére. 

Az általános megoldások közül a Berkeley Open Infrastructure for Network Computing 21 (BOINC) 

eszközrendszert érdemes kiemelni, amelynek segítségével a legszámításigényesebb feladatok megoldásába 

                                                           
9http://www.adobe.com/products/photoshop.html 
10http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4900075 
11http://www.gegl.org/ 
12http://www.indigorenderer.com/ 
13http://viennacl.sourceforge.net/ 
14http://www.sgo.fi/~m/pages/rlips.html 
15http://www.accelereyes.com/ 
16http://www.wolfram.com/mathematica/ 
17http://www.3ds.com/products/simulia/portfolio/ 
18http://www.dem-solutions.com/software/edem-software/ 
19http://www.postgresql.org/ 
20https://biomanycores.org/ 
21http://boinc.berkeley.edu/ 
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kapcsolódhatunk be kutatói vagy önkéntes, számítási időt felajánló oldalról. A BOINC-rendszer segítségével a 

megoldandó számításigényes problémák részproblémáit a világ bármely pontjáról a BOINC-hoz önkéntesen 

csatlakozó felhasználók számítógépein oldhatjuk meg, és már a BOINC is lehetővé teszi, hogy a megoldásra 

fejlesztett szoftver az elérhető OpenCL-eszközöket is használja. A BOINC keretén belül fut a sokak által ismert 

SETI@home22 projekt, amely a földönkívüli élet jeleit hivatott kutatni a Földre érkező rádiófrekvenciás jelekben. 

A gravitációs hullámok bizonyítékait kutató Einstein@home 23 projekt is a BOINC keretein belül működik. A 

BOINC 2013 márciusában átlagosan 9.2 petaFLOPS számítási teljesítménnyel működött, ami többek között 

annak is köszönhető, hogy támogatja az OpenCL-t. Érdemes megemlíteni, hogy a BOINC számítási 

teljesítménye a jegyzet írásának időpontjában meghaladja a korábban említett Cray Titan szuperszámítógép 

teljesítményének felét. 

A populáris, hétköznapjainkban használt programok közül a VLC media player24 és WinZip25 emelhető ki. Az 

előbbi már OpenCL-gyorsítással alkalmaz stabilizációs módszereket és zajszűrési eljárásokat, az utóbbi a 

tömörítést gyorsítja fel számottevően OpenCL-t támogató eszközök jelenlétében. 

A szoftverek mellett érdemes kiemelni, hogy az OpenCL driverszintű támogatottsága is folyamatosan nő. Az 

általános célú, nagy teljesítményű Field-Programmable Gate Array (FPGA) gyorsítókártyákat gyártó Altera26 

megjelentette első FPGA-kártyáit, amelyek már OpenCL segítségével is programozhatóak, ezáltal az FPGA-k 

közelebb kerültek a mainstream programozáshoz, hiszen a sokak számára összetett és az általános programozói 

gondolkodástól némiképp idegen Hardware Description Language (HDL) nyelvek mellett immár az OpenCL is 

használható. 

Az OpenCL-szabvány C és C++ nyelvű specifikációban definiálja az OpenCL szintaktikáját és szemantikáját. 

Rövid története során azonban számos más nyelvhez készültek interfészek, hogy használatának lehetőségeit 

kibővítsék: a későbbiekben még röviden szót ejtünk a WebCL-ről, amely JavaScript interfészt biztosít, és 

érdemes kiemelni a Java felé nyitó Aparapi27 projektet, a Pythonhoz készült PyOpenCL28 könyvtárat, a Rubyhoz 

fejlesztett Ruby-OpenCL29 csomagot is. 

2013 elején röppentek fel az igaznak bizonyult hírek, melyek szerint a Google Nexus 4 okostelefonja és Nexus 

10 táblagépe rendelkezik OpenCL-t támogató driverrel, azaz az okostelefon Android operációs rendszerén is 

készíthetünk már olyan programokat, amelyek a telefonban található grafikus processzort OpenCL segítségével 

használják szükség esetén nem grafikai számításokra. 

Ahogy az a fenti rövid áttekintésből látható az OpenCL a szuperszámítógépektől az FPGA-kártyákon át az 

okostelefonokig, a legnagyobb számításigényű kutatási feladatok szoftvereitől a Photoshopon keresztül a 

mindenki által használt WinZipig és VLC Playerig szinte minden területen megjelent. Mivel a használata 

érezhető sebességnövekedést hoz, a trend várhatóan nem fog megállni. A szakértők 2014-re teszik az OpenCL 

igazi ,,beindulását'', hiszen az OpenCL igen fiatal, ha jobban belegondolunk, az OpenCL felé vezető első 

lépéseket alig 5 éve tették meg, és hardverközeli mivolta miatt időre van szükség, hogy a hardver- és 

szoftvergyártók egyaránt bevezessék támogatását. 

5. A jegyzetről 

5.1. A jegyzet célja és használata 

A jegyzet célja az olvasó bevezetése az OpenCL-technológia használatába. Az olvasóval szemben támasztott 

egyetlen elvárás az ANSI C nyelv ismerete. Ennek megfelelően az OpenCL-technológia C interfészét tekintjük 

át, és az OpenCL C programozási nyelv bemutatása során is az ANSI C nyelv ismeretét feltételezzük. 

A jegyzet első fejezeteiben az OpenCL-technológiához kapcsolódó fogalmakat, az OpenCL-eszközök absztrakt 

architektúráját és a technológia legfontosabb eszközeit, függvényeit mutatjuk be. Az egyes függvények 

használatát számos egyszerű példaprogramon keresztül szemléltetjük. A jegyzet második felében az OpenCL 

összetettebb, valós alkalmazásait mutatjuk be néhány jellemző alkalmazási területéről származó példán 
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keresztül. A példák teljes megértéséhez azok matematikai hátterének ismerete szükséges, ezért az 

esettanulmányok elején röviden leírjuk azt, és számos referenciával segítjük az érdeklődő olvasó tájékozódását 

az adott szakterületeken. Az esettanulmányok a jegyzetnek nagyon fontos részét képezik. Angol nyelven értő 

olvasók a hivatalos OpenCL-specifikációban is elolvashatják az egyes függvények működését, azonban ahogy 

látni fogjuk, a függvények ismerete messze nem elegendő ahhoz, hogy igazán hatékony OpenCL-programokat 

írjunk. A hatékony OpenCL-programozás ,,trükkjeire'' az esettanulmányok során világítunk rá, amelyekben a 

naiv OpenCL-programokból kiindulva lépésről lépésre vezetjük le az igazán hatékony, sokszor 

nagyságrendekkel gyorsabb programjainkat. 

A jegyzet anyagának elsajátításához, illetve az OpenCL használatának gyakorlásához javasoljuk, hogy az olvasó 

mindenképpen próbálja megoldani, de legalábbis gondolja át a fejezetek végén található feladatokat, melyek sok 

esetben nemcsak az OpenCL-programozási ismereteket, hanem az OpenCL-hez kapcsolódó alkalmazási 

területeken való jártasságot is elmélyítik. 

A feladatok nehézségét a feladatok szövegét megelőző csillag szimbólumokkal jelöltük. (★) a könnyű 

feladatokra, (★★) a közepes nehézségű, míg (★★★) az összetettebb, több kódolást igénylő feladatokra utal. A 

jegyzetben összesen 295 csillag értékben adtunk fel feladatokat. Mivel a jegyzet anyaga elsősorban technológiai 

megközelítésű, a tananyag számonkérését beadandó programozási feladatok formájában képzeljük el: 

• A tárgy teljesítéséhez valamennyi feladatokat tartalmazó fejezetből meg kell oldani feladatokat legalább 3 

csillag értékben. 

• Elégséges érdemjegyhez összesen 30 csillag értékű feladat megoldása szükséges, közepes érdemjegyhez 35, 

jó eredményhez 40 és jeles eredményhez legalább 45 csillag értékű feladat megoldása szükséges. 

5.2. A jegyzet alapja 

A jegyzet anyaga több forrásból táplálkozik, amelyeket csak ajánlani tudunk az olvasónak a jegyzet tartalmának 

kiegészítéseként. Elsősorban ilyenek a Khronos Group oldalán elérhető teljes, hivatalos OpenCL 1.130 és 1.231 

referenciák. Az idegennnyelvű nyomtatott szakirodalomból a [5], [14], [11], [12] és [16] könyvek. Mivel a 

specifikáció több dolgot is az implementációkra bíz, illetve az implementációk esetenként ki is egészítik a 

specifikációkat, erősen javasolt az elérhető hardverkörnyezetnek megfelelő OpenCL-implementációk leírásainak 

áttekintése: AMD32, Intel33. További hasznos, aktuális információkhoz juthatunk a technológiákhoz kapcsolódó 

fórumokat olvasva, és sokat fejlődhetünk a szakértők által megírt példakódok áttekintésével és feldolgozásával: 

AMD34, Intel35, NVidia36. 

5.3. Hardverkörnyezet 

A futási teszteket az általánosság kedvéért két különböző eszközön végezzük: az OpenCL 1.2-t támogató AMD 

APP-implementációval CPU-környezetben, illetve az OpenCL 1.1-et támogató NVidia-implementációval 8600 

GTS GPU-processzorokon. 
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1. fejezet - Első OpenCL-programunk 

Jelen fejezet célja kettős. Egyrészt beállítjuk az OpenCL-t használó programok létrehozásához használandó 

programozási környezetet, másrészt ezt tesztelve elkészítjük első OpenCL-programunkat, áttekintjük annak 

szerkezetét, a fordítás és linkelés lépéseit. A fejezet feldolgozása után az olvasóban kialakul egy kép az OpenCL 

használatáról, megbizonyosodhat róla, hogy szoftverkörnyezete alkalmas OpenCL-programok készítésére, 

illetve megismerkedik a forráskódok általános menedzselésére használható cmake eszközrendszerrel. 

1. Programozási környezet 

Általánosságban elmondható, hogy a nagy számításigényű programozási problémák megoldásának környezete 

Linux alapú operációs rendszer. A szerző a Debian alapú Kubuntu 13.04 operációs rendszeren dolgozik, a 

későbbiekben bemutatásra kerülő példaprogramokat is ezen futtatjuk/teszteljük. A jegyzet anyagának 

feldolgozásához szintén valamely Linux-disztribúció használatát javasoljuk, azonban kiemeljük, hogy az 

OpenCL interoperábilis, azaz az OpenCL-t tartalmazó kódrészletek változtatás nélkül átvihetők Windows vagy 

Apple operációs rendszerekre is. 

Az OpenCL szintaktikailag header-fájlokban van specifikálva. Jellegéből kifolyólag azonban a specifikáció és 

az implementáció eredendően elválik egymástól, hiszen minden OpenCL-t támogató eszköz gyártójának saját 

implementációt kell készítenie az eszközeihez. A header-fájlok több módon is beszerezhetők. Egyrészt 

letölthetők a Khronos csoport oldaláról1, másrészt egyes Linux-disztribúciók esetén akár a központi 

repositoryban, azaz szoftvertárházban is elérhetők önálló csomag formájában. Az Ubuntu disztribúciócsalád 

esetén az opencl-headers csomag telepítésével juthatunk hozzá legegyszerűbben a fájlokhoz. 

root@linux> apt-get install opencl-headers 

A csomag telepítését követően ellenőrizzük le, hogy tényleg megtalálhatóak-e a fájlok az alapértelmezett 

/usr/include/CL könyvtárban: 

user@linux> ls -l /usr/include/CL/ 

total 1060 

-rw-r--r-- 1 root root   4859 Nov 15  2011 cl_d3d10.h 

-rw-r--r-- 1 root root   4853 Apr 18  2012 cl_d3d11.h 

-rw-r--r-- 1 root root   5157 Apr 18  2012 cl_dx9_media_sharing.h 

-rw-r--r-- 1 root root   9951 Nov 15  2011 cl_ext.h 

-rw-r--r-- 1 root root   2630 Nov 16  2011 cl_gl_ext.h 

-rw-r--r-- 1 root root   7429 Nov 15  2011 cl_gl.h 

-rw-r--r-- 1 root root  62888 Nov 16  2011 cl.h 

-rw-r--r-- 1 root root 915453 Feb  3  2012 cl.hpp 

-rw-r--r-- 1 root root  38164 Nov 16  2011 cl_platform.h 

-rw-r--r-- 1 root root   1754 Nov 15  2011 opencl.h 

Megjegyezzük, hogy az OpenGL header-fájlokat tartalmazó GL könyvtárhoz hasonlóan szervezve a CL 

könyvtárba kerülnek az OpenCL header-fájlok. 

Az OpenCL-implementációk többnyire dinamikusan linkelhető, Linux rendszereken shared object (.so), 

Windows rendszereken dynamic-link library (.dll) fájlok formájában érhetőek el a gyártók által biztosított 

csomagok, driverek részeként. A szerző által használt NVidia grafikus kártyák esetén az NVidia honlapján2 

elérhető driver tartalmazza az libOpenCL.so fájlt, s a driver telepítésével a fájlok bekerülnek az 

alapértelmezett, /usr/lib könyvtárba. 

user@linux> ls -l /usr/lib/libOpenCL* 

lrwxrwxrwx 1 root root    14 Feb  3 18:03 /usr/lib/libOpenCL.so -> libOpenCL.so.1 

lrwxrwxrwx 1 root root    16 Feb  3 18:03 /usr/lib/libOpenCL.so.1 -> libOpenCL.so.1.0 

lrwxrwxrwx 1 root root    18 Feb  3 18:03 /usr/lib/libOpenCL.so.1.0 -> 

libOpenCL.so.1.0.0 

-rwxr-xr-x 1 root root 21296 Feb  3 18:03 /usr/lib/libOpenCL.so.1.0.0 

Ha az elérhető, OpenCL-t támogató eszközhöz sikerült installálni a megfelelő drivert és a header-fájlokat is 

beszereztük, akkor készen állunk az első OpenCL-alkalmazásunk elkészítésére. 
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2. Hello world 

Az OpenCL célja, hogy a nagy számításteljesítményű és sok esetben gyökeresen különböző architektúrájú 

hardvereszközök közötti különbségeket elfedje, és lehetővé tegye azok azonos módon történő programozását. 

Az általánosságból kifolyólag az eszközrendszer megfelelő inicializálása több lépésben történik. Ezen lépéseket 

lényegében minden OpenCL-t használó program esetén meg kell tennünk, így a legegyszerűbb ,,Hello world!'' 

jellegű példaprogram is viszonylag hosszú és összetett más párhuzamos programozási eszközrendszerekkel 

(például OpenMP, Pthreads) összehasonlítva. Az OpenCL részletesen nem tárgyalható az OpenCL-eszköz 

architektúrájának ismerete nélkül, így az első példaprogramig, melynek minden sorát teljesen értjük, viszonylag 

sok fogalommal kell még megismerkednünk. Hogy az olvasónak benyomása legyen ezen fogalmakról, illetve 

meggyőződhessen róla, hogy a rendelkezésre álló hardver- és szoftverkörnyezet megfelel az OpenCL-

fejlesztésekhez, in medias res egy rövid példaprogram segítségével mutatjuk be az OpenCL-alkalmazások 

általános felépítését, majd röviden áttekintjük a fordítás és futtatás lépéseit. A példaprogram egy teljesen 

funkcionáló program, amely a "Hello world!" sztringet írja a kimenetre, azonban a sztring beállítását, azaz 

betűinek megfelelő sorrendben történő egymás után szervezését már az OpenCL-eszköz végzi. 

Első lépésként készítsük el azt a kódrészletet, az ún. kernel-kódot, amely magán az OpenCL-eszközön fog futni. 

A kódot egy .k kiterjesztésű fájlban hozzuk létre, ahol a .k a kód kernelkód jellegére utal. Tetszőleges 

kiterjesztést használhatunk, hiszen ezt a fájlt direkt módon nem fogja fordítóprogram megkapni, így nem kell 

tartanunk magunkat semmilyen kötött elnevezési konvencióhoz. A kernelkód megírására az OpenCL C nyelvet 

kell használnunk, amely az ANSI C nyelv néhány egyszerű nyelvi elemmel történő kiterjesztésének tekinthető. 

Ezeket természetesen a későbbiekben részletesen tárgyaljuk. A kód működése azonban az újszerűnek ható 

nyelvi elemek ismerete nélkül is értelmezhető. 

1.1. példa - helloWorld.k 

__kernel void helloWorld(__global char* output) 

{ 

  int p= get_global_id(0); 

  switch( p ) 

  { 

    case 0: 

      output[p]= 'H'; 

      break; 

    case 1: 

      output[p]= 'e'; 

      break; 

    case 2: 

    case 3: 

    case 9: 

      output[p]= 'l'; 

      break; 

    case 4: 

    case 7: 

      output[p]= 'o'; 

      break; 

    case 5: 

      output[p]= ' '; 

      break; 

    case 6: 

      output[p]= 'w'; 

      break; 

    case 8: 

      output[p]= 'r'; 

      break; 

    case 10: 

      output[p]= 'd'; 

      break; 

    case 11: 

      output[p]= '!'; 

      break; 

    default: 

      output[p]= '\0'; 

      break; 

  } 
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} 

   

A kernelfüggvény paraméterként kap egy sztringet, lekérdezi a kernel indexét, és beállítja a sztringben az 

indexnek megfelelő karaktert egy megfelelő betűre. Arról, hogy a kernelfüggvény hogyan kap indexet, azaz mi 

lesz a get_global_id függvény visszatérési értéke, a későbbiekben részletesen lesz szó. 

A főprogramban több kisebb függvényre is hivatkozunk, melyek működését és a főprogram nagyobb egységeit a 

kód után tárgyaljuk. 

1.2. példa - helloWorld.c 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define ARRAY_SIZE 40 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

#define MAX_SOURCE_LENGTH 2000 

 

#define ERROR(err, prefix) if ( err != CL_SUCCESS ) printErrorString(stderr, err, 

prefix); 

 

int printErrorString(FILE* o, int err, const char* p) 

{ 

  switch(err) 

  { 

    case CL_SUCCESS: fprintf(o, "%s: Success.\n", p); break; 

    case CL_DEVICE_NOT_FOUND: fprintf(o, "%s: Device not found.\n", p); break; 

    case CL_DEVICE_NOT_AVAILABLE: fprintf(o, "%s: Device not available.\n", p); break; 

    case CL_COMPILER_NOT_AVAILABLE: fprintf(o, "%s: Compiler not available.\n", p); 

break; 

    case CL_MEM_OBJECT_ALLOCATION_FAILURE: fprintf(o, "%s: Mem. obj. app. fail.\n", p); 

break; 

    case CL_OUT_OF_RESOURCES: fprintf(o, "%s: Out of resources.\n", p); break; 

    case CL_OUT_OF_HOST_MEMORY: fprintf(o, "%s: Out of host memory.\n", p); break; 

    case CL_BUILD_PROGRAM_FAILURE: fprintf(o, "%s: Program build failure.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_VALUE: fprintf(o, "%s: Invalid value.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_DEVICE_TYPE: fprintf(o, "%s: Invalid device type.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_PLATFORM: fprintf(o, "%s: Invalid platform.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_DEVICE: fprintf(o, "%s: Invalid device.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_CONTEXT: fprintf(o, "%s: Invalid context.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_QUEUE_PROPERTIES: fprintf(o, "%s: Invalid queue properties.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_COMMAND_QUEUE: fprintf(o, "%s: Invalid command queue.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_HOST_PTR: fprintf(o, "%s: Invalid host pointer.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_MEM_OBJECT: fprintf(o, "%s: Invalid memory object.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_BINARY: fprintf(o, "%s: Invalid binary.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_BUILD_OPTIONS: fprintf(o, "%s: Invalid build options.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_PROGRAM: fprintf(o, "%s: Invalid program.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_PROGRAM_EXECUTABLE: fprintf(o, "%s: Invalid program exec.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_KERNEL_NAME: fprintf(o, "%s: Invalid kernel name.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_KERNEL_DEFINITION: fprintf(o, "%s: Invalid kernel def.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_KERNEL: fprintf(o, "%s: Invalid kernel.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_ARG_INDEX: fprintf(o, "%s: Invalid argument index.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_ARG_VALUE: fprintf(o, "%s: Invalid argument value.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_ARG_SIZE: fprintf(o, "%s: Invalid argument size.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_KERNEL_ARGS: fprintf(o, "%s: Invalid kernel arguments.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_WORK_DIMENSION: fprintf(o, "%s: Invalid work dimension.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_WORK_GROUP_SIZE: fprintf(o, "%s: Invalid work group size.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_WORK_ITEM_SIZE: fprintf(o, "%s: Invalid work item size.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_GLOBAL_OFFSET: fprintf(o, "%s: Invalid global offset.\n", p); break; 
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    case CL_INVALID_EVENT_WAIT_LIST: fprintf(o, "%s: Invalid event wait list.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_OPERATION: fprintf(o, "%s: Invalid operation.\n", p); break; 

    default: fprintf(o, "%s: Unknown error.\n", p); break; 

  } 

  fflush(o); 

} 

 

 

void readSourceProgram(char* filename, char** source, size_t* length) 

{ 

  FILE* input= fopen(filename, "rt"); 

  int maxLength= MAX_SOURCE_LENGTH; 

  *length= 0; 

  *source= (char*)malloc(sizeof(char)*MAX_SOURCE_LENGTH); 

  while ( !feof(input) ) 

  { 

    fgets(*source + *length, maxLength, input); 

    *length= strlen(*source); 

    maxLength-= *length; 

  } 

  *source= (char*)realloc(*source, sizeof(char)*strlen(*source)); 

  fclose(input); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem memobj; 

  char output[ARRAY_SIZE]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  size_t size, global_work_size; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  int i; 

  char* kernelSource; 

  size_t kernelLength; 

   

  readSourceProgram("helloWorld.k", &kernelSource, &kernelLength); 

 

  /** Platform, eszkoz, kornyezet, parancssor lekerdezese, letrehozasa. */ 

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs"); 

   

  for ( i= 0; i < numPlatforms; ++i ) 

  { 

    properties[i*2]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

    properties[i*2 + 1]= (cl_context_properties)(platforms[i]); 

  } 

   

  context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_GPU, NULL, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType"); 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id), 

devices, &size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), &numDevices, 

&size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

   

  queue= clCreateCommandQueue(context, devices[0], 0, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue"); 

   

  /** Memoriaobjektum letrehozasa. */ 

  memobj= clCreateBuffer(context, 0, ARRAY_SIZE * sizeof(char), NULL, &err); 
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  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

   

  /** Kernel-kod forditasa, kernel-objektum letrehozasa. */ 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, (const char**)&kernelSource, NULL, 

&err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource"); 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram"); 

   

  kernel= clCreateKernel(program, "helloWorld", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel"); 

  

  /** Kernel parametereinek beallitasa. */ 

  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(memobj), &memobj); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

   

  /** Kernel vegrehajtasok utemezese, eredmeny olvasasa. */ 

  global_work_size= ARRAY_SIZE; 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 1, NULL, &global_work_size, NULL, 0, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel"); 

   

  clFinish(queue); 

  ERROR(err, "clFinish"); 

   

  /** Eredmenyek olvasasa es kiirasa. */ 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, memobj, 1, 0, sizeof(char)*ARRAY_SIZE, output, 0, 

NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

   

  printf("%s\n", output); 

   

  /** Lefoglalt eroforrasok felszabaditasa. */ 

  clReleaseMemObject(memobj); 

  ERROR(err, "clReleaseMemObject"); 

  clReleaseKernel(kernel); 

  ERROR(err, "clReleaseKernel"); 

  clReleaseProgram(program); 

  ERROR(err, "clReleaseProgram"); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  ERROR(err, "clReleaseQueue"); 

  clReleaseContext(context); 

  ERROR(err, "clReleaseContext"); 

   

  return 0; 

} 

A kód elején include-oljuk a sztenderd könyvtár szokásosnak mondható headerjeit, majd az CL/opencl.h 

headert, amely minden függvény specifikációját tartalmazza, amely az OpenCL-szabvány C nyelvű 

interfészéhez hozzátartozik. 

Az egyszerűség kedvéért létrehozunk néhány konstanst, valamint az ERROR makrót a hibakódok kezelésére. 

Általánosságban elmondható, illetve a kódból ránézésre kiolvasható, hogy az OpenCL hibakódokkal jelzi a 

futásidőben bekövetkező hibákat. Mivel a legtöbb függvény sok paraméterrel rendelkezik, és sok különböző 

hibakódot adhat vissza, szebb kódot kapunk, ha azokat nem a függvényhívás után, hanem egy külön függvény 

segítségével kezeljük le. Ennek megfelelően a printErrorString függvényben összegyűjtöttük azon 

hibakódokat, amelyek a ,,Hello world!'' alkalmazásban megjelenhetnek. A függvény három paramétert vár. Első 

paramétere a fájl, amelybe a hibakódhoz tartozó leíró sztringet írjuk. Természetesen ez a fájl lehet akár a 

sztenderd hibakimenet is. Második paramétere a hibakód, harmadik paramétere pedig egy prefix, amelyet a 

hibához fűzhetünk, jelezve vele a hiba helyét a kódban. A printErrorString függvény használatát rövidítjük 

a ERROR makróval, amely csak a hibakódot és a prefix sztringet várja paraméterként, majd a hibaüzenetet a 

hibakimenetre írja. A túlzsúfolt kimenet elkerülése érdekében csak a tényleges hibákat írjuk ki, sikeres 

végrehajtás esetén (a CL_SUCCESS hibakódhoz) nem generálunk kimenetet. 

A readSourceProgram függvény egy kernelkód beolvasására használható. Első paramétere természetesen a 

kernelt tartalmazó fájl mutatója, ami esetünkben a HelloWorld.k lesz, második paramétere egy sztring 
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mutatója, ahová a beolvasott kernelkód kerül, harmadik paraméterén keresztül pedig a kernelkód hosszát, azaz 

karaktereinek számát adja vissza. 

A főprogram logikailag több részre bontható. 

1. 94-114. sor: A szükséges változódeklarációk után lekérdezzük az elérhető OpenCL-eszközöket. Fontos 

kiemelni, hogy egy számítógépben több különböző, az OpenCL-t támogató eszköz is lehet, és az is 

előfordulhat, hogy ezek az OpenCL-nek különböző verzióját támogatják. Fontos tehát, hogy az eszközök 

használata előtt pontosan azonosítsuk, melyik eszközön is szeretnénk dolgozni. A 

clCreateContextFromType függvény hívásának CL_DEVICE_TYPE_GPU paramétere arra utal, hogy a 

grafikus processzorokat szeretnénk használni a későbbiekben, így azokból hozzuk létre az OpenCL 

környezetobjektumot. Az első lépés tehát az OpenCL-eszközök feltérképezése, a futtatásra használt eszközök 

azonosítása. 

2. 116-118. sor: A második lépésben memóriaterületet foglalunk le az OpenCL-eszközön, mert az direkt módon 

nem férhet hozzá az OpenCL-t futtató gép címteréhez. A legtöbb OpenCL-t használó alkalmazás esetén 

elkerülhetetlen ez a lépés, hiszen az OpenCL-eszköz segítségével valamilyen bemenő adatokon szeretnénk 

dolgozni, azaz szükség van legalább egy input pufferre, valamint a kimenő, kiszámolt adatok tárolására egy 

output pufferre. 

3. 120-129. sor: Harmadik lépésben a beolvasott kernelkódot, azaz az OpenCL-eszközön futó programot 

fordítjuk le. Természetesen ez a lépés is lehet jóval összetettebb, a kernelprogramot több függvényből, több 

forrásfájlból, akár már korábban lefordított bináris állományokból linkeléssel is összerakhatjuk. Fontos 

azonban kiemelni, hogy a kernelkódot egészen eddig a pillanatig sztringként kezeljük, és csak futási időben 

hozzuk olyan állapotba, hogy azt az OpenCL-eszköz futtatni tudja. 

4. 130-132. sor: Negyedik lépésben beállítjuk a lefordított kernel paramétereit, esetünkben a korábban lefoglalt 

memóriaterület azonosítóját. Ekkor a kernel készen áll a futtatásra, már csak azt kell specifikálnunk, hogy 

hány alkalommal fusson. Visszagondolva a kernelkódra máris érezhető, hogy a kernelfüggvény által kapott 

paraméter egy olyan memóriaterületet címez, amely az OpenCL-eszköz címterében található. 

5. 134-144. sor: Ötödik lépésben történik a clEnqueueNDRangeKernel függvény hívásával a kernelek 

ütemezése, végrehajtása. Itt lényegében azt specifikáljuk, hogy a kernelfüggvényt global_work_size 

alkalommal, a [0,ARRAY_SIZE-1] indextartományra szeretnénk lefuttatni. Az indextartomány minden 

elemével mint globális indexszel lefut a kernelfüggvény, és a kernelkód alapján a paraméterként kapott 

memóriaterületet feltölti a megfelelő betűkkel, amelyek esetünkben kiadják a "Hello World!" sztringet. 

6. 142-147. sor: A clEnqueueReadBuffer függvény hívásával kiolvassuk az OpenCL-eszköz memóriájából az 

ott előálló sztringet, majd egy egyszerű printf függvényhívással a kimenetre írjuk azt. 

7. 148-158. sor: Utolsó lépésként felszabadítjuk a lefoglalt erőforrásokat. 

A fő lépések sorrendje bizonyos mértékig kötetlen, a memóriafoglalások például a kernelkód fordítása után is 

történhetnek. Általánosságban azonban elmondható, hogy a külön blokkokban tárgyalt funkciókat megvalósító 

kódrészletekre szinte mindig szükség van, mindig megjelennek az OpenCL-t használó kódban. 

3. Fordítás, linkelés, futtatás 

A forrásfájlok elkészítése után fordítani és linkelni kell alkalmazásunkat. Mivel egyetlen3 C forrásfájlunk van, a 

fordítás és linkelés egy lépésben elvégezhető a javasolt gcc fordító segítségével: 

user@linux> gcc -o helloWorld helloWorld.c -lOpenCL 

Az -o kapcsolót követő sztring lesz az előálló, futtatható állomány neve, míg az első parancssori argumentum a 

lefordítandó forrásfájl. A -lOpenCL kapcsolóval azt specifikáljuk, hogy a libOpenCL.so dinamikusan 

linkelhető programkönyvtárat szeretnénk linkelni alkalmazásunkhoz. A fordítási parancs azért ilyen egyszerű, 

mert a header-fájlok és a programkönyvtár az alapértelmezett, /usr/include és /usr/lib könyvtárakban 

                                                           
3Ismét megjegyezzük, hogy a kernelkódot nem fordítóprogrammal fordítjuk, hanem futásidőben, a clBuildProgram függvény 

segítségével. 
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helyezkednek el. Ha a header-fájlok és/vagy a programkönyvtár nem az alapértelmezett helyen találhatók, akkor 

az alábbi formájú gcc utasításban állíthatjuk be azok megfelelő elérési útját a -I és -L kapcsolók utótagjaként: 

user@linux> gcc -o helloWorld helloWorld.c -I/usr/include -L/usr/lib -lOpenCL 

Ha hiba nélkül sikerül lefordítani az alkalmazásunkat, futtatva azt az alábbi kimenetet kapjuk. 

user@linux> ./helloWorld 

Hello world! 

Amennyiben a fordítás vagy linkelés sikertelen, a hibaüzenet függvényében ellenőrizzük, hogy az OpenCL 

header-fájlok, illetve a programkönyvtár tényleg megtalálható-e az alapértelmezett vagy megadott elérési 

utakon. Ha a futtatás sikertelen, ellenőrizzük, hogy az LD_LIBRARY_PATH környezeti változó tartalmazza-e a 

dinamikusan linkelendő programkönyvtár elérési útját. A jegyzet további részének feldolgozásához igen erősen 

ajánlott a példaprogramok tesztelése, kipróbálása, ezért ha az olvasó rendelkezik OpenCL-eszközzel, 

semmiképp ne menjen tovább a jegyzet feldolgozásával, amíg a programozási környezet hibáit el nem hárítja. 

A jegyzet hátralévő részében példaprogramjainkat, esettanulmányainkat a cmake eszközrendszer segítségével 

fordítjuk majd, mely nagyban megkönnyíti a kapcsolók kezelését és a forráscsomag hordozhatóságát. A cmake 

eszközrendszert a jegyzet anyagához szükséges mélységben tárgyaljuk a A. függelékben. 

4. Összefoglalás 

A fejezet feldolgozása során elkészítettük és futtattuk első OpenCL-programunkat. Megismerkedtünk az 

OpenCL-programok általános szerkezetével, azok fordításának menetével. Ha az olvasó nem ismerte, akkor 

feltételezzük, hogy a A. függelék feldolgozásával megismerkedett a cmake eszközrendszer használatával, 

amelyre a jegyzet hátralévő részében aktívan építeni fogunk. 
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2. fejezet - Az OpenCL-modell 

Jelen fejezet elsődleges célja áttekinteni az absztrakt OpenCL-eszköz architektúráját, és bevezetni az OpenCL 

terminológiáját. A fejezet feldolgozását követően az olvasó készen áll az API eszközeinek megismerésére 

anélkül, hogy az OpenCL-hez kapcsolódó fogalmak használata gondot okozna. 

A jegyzetben az aktuális, OpenCL 1.2 verziószámú specifikáció eszközeit tekintjük át. Maga a szabvány a 

Khronos Group weboldalán érhető el különböző formátumokban (PDF1, HTML2 formátumban és a fejlesztők 

dolgát könnyítendő a legfontosabb eszközök specifikációja egy néhány oldalas dokumentumban, ún. reference 

card3 formátumban is elérhető). Didaktikai okokból eltérünk a hivatalos specifikáció szerkezetétől, és nem is 

ejtünk szót mindenről, ami a specifikációban szerepel, ezért a jegyzetben olvasottak kiegészítésének céljából 

javasoljuk a specifikáció böngészését. A jegyzet ugyanakkor a tárgyalt részeket igen részletesen, szemléletes 

példaprogramokkal és az implementációkból származó információkkal egészíti ki, így a specifikáció sok 

tekintetben kevesebb dolgot tartalmaz, mint a jegyzet, ezért a jegyzet és a specifikáció párhuzamos feldolgozása 

lehet a legeredményesebb. 

A fejezetben többször használni fogjuk az objektum kifejezést, ezért a félreértések elkerülése érdekében 

kiemeljük, hogy továbbra is az eljárásorientált paradigma mentén dolgozunk. Az OpenCL-szabvány 

objektumként hivatkozik a dinamikusan létrehozott struktúrákra, rekordokra. Jóllehet ezek tekinthetők akár C++ 

objektumoknak is, mi továbbra sem térünk át objektumorientált C++ programozásra, az egyszerűség és 

szemléletesség kedvéért, valamint az OpenCL terminológiája miatt hivatkozunk csak objektumként ezekre az 

eszközökre. 

1. Az OpenCL-specifikáció 

Az OpenCL-specifikáció programozási eszközeit két csoportba sorolhatjuk: 

• a szabványban specifikált könyvtári függvények, típusok és egyéb programozási eszközök, melyek 

implementációit a különböző gyártók biztosítják a megfelelő driverek részeként vagy külön fejlesztői 

csomagokban, 

• a szabványban leírt ún. kernel programozási nyelv (OpenCL C), amellyel az OpenCL-eszközökön 

párhuzamosan futtatható kódokat írhatjuk meg. Ez az ANSI C nyelv kiterjesztésének tekinthető, amelyhez az 

OpenCL-programkönyvtárban találunk fordító és linkelő függvényeket. 

Megjegyezzük, hogy az OpenCL-specifikáció C interfésze nem összekeverendő a kernelfüggvények 

programozására használandó OpenCL C nyelvvel. Ahogy korábban említettük, az OpenCL-szabvány C++ 

nyelvű interfészt is specifikál, azonban C++ használata esetén is ugyanazon OpenCL C nyelven kell megírnunk 

a kernelfüggvényeket. Az OpenCL-eszközökön párhuzamosan futó kódok megírására szolgáló OpenCL C nyelv 

lényegében független az eszközöket használó programok megírására használt programozási nyelvtől. 

A hardverfüggetlenséget biztosítandó az OpenCL-specifikáció egy többszintű, meglehetősen absztrakt 

modellben tárgyalható. A többrétegű megközelítés leginkább a számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó ISO 

OSI-modellhez hasonlítható. Az OpenCL-modell elemei: 

• platformmodell, 

• végrehajtási modell, 

• memóriamodell, 

• programozási modell. 

A következő szakaszokban sorra vesszük az egyes modelleket, tisztázzuk azok alapfogalmait, feladatait, 

legfontosabb absztrakt adatszerkezeteit. 

                                                           
1http://www.khronos.org/registry/cl/ 
2http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/ 
3http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/OpenCL-1.2-refcard.png 

http://www.khronos.org/registry/cl/
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/OpenCL-1.2-refcard.png
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1.1. Platformmodell 

Az OpenCL-platform egy gazdagépből (host) és a hozzá kapcsolódó, OpenCL-t támogató hardvereszközökből 

(OpenCL-eszköz, OpenCL device) áll. Az OpenCL-eszköz lehet CPU, GPU, vagy bármilyen más, az OpenCL-t 

támogató gyorsító hardver. Egy OpenCL-eszköz egy vagy több ún. számítási egységet (compute unit) tartalmaz, 

amelyeket további feldolgozóegységekre (processing unit) bonthatunk. Minden feldolgozóegység saját 

utasításszámláló regiszterrel rendelkezik, így ezek különböző programokat futtathatnak, vagy ugyanazon 

programokat különböző vezérlési utakon futtathatják egyszerre, párhuzamosan. 

Egy OpenCL-program két szinten fut: egyrészt a gazdagépen szekvenciális C/C++ kódot futtatunk 

(gazdaprogram), melynek fő célja az adatoknak és az OpenCL-eszköz(ök) használatának az előkészítése. A 

gazdagépen futó gazdaprogram kommunikál az OpenCL-eszközzel: adatokat ír/olvas az eszköz memóriájába, 

illetve memóriájából; végrehajtható programokat küld az eszköznek. A végrehajtás másik szintje az OpenCL-

eszközön történik, amikor az eszköz a gazdagéptől kapott végrehajtható kódot (kernelkódot) futtatja 

párhuzamosan a számítási és feldolgozóegységeken. 

1.2. Végrehajtási modell 

A végrehajtási modell írja le, hogy milyen absztrakt adatszerkezeteken keresztül érhető el az OpenCL-eszköz, és 

azon milyen stratégia szerint végezhetünk számításokat. 

1.2.1. Indextartományok és részproblémák 

OpenCL használata esetén a megoldandó feladatot párhuzamosan végrehajtható egységekre bontjuk, a probléma 

jellegétől függően 1, 2 vagy 3 dimenziós  indextartományok segítségével. Például digitális képek képtérben 

történő konvolúciós szűrésénél -- amikor minden képponthoz annak kicsiny környezete alapján kell kiszámolni 

egy új értéket -- párhuzamosan végrehajtható részfeladat lehet a szűrőválasz meghatározása egy képpontra. 

Sorfolytonos ábrázolás esetén ezeket a részfeladatokat azonosíthatjuk a képpont sorfolytonos indexével vagy a 

szokásos 2D indexpárral, vagyis az eredeti feladatot részfeladatokra bonthatjuk egy alkalmasan megválasztott 1 

vagy 2 dimenziós indextartomány segítségével. 3D képek feldolgozása esetén természetesen a legkézenfekvőbb 

egy, a kép méreteivel megegyező 3D indextartomány választása, úgy, hogy a tartomány minden eleme egy 

voxelhez, s ezáltal egy voxel feldolgozásához mint részfeladathoz tartozzon. Ugyanakkor 3D képek esetén is 

alkalmazhatunk 2D indextartományt úgy, hogy egy részfeladat a 3D kép egy sorának a feldolgozását jelentse. 

Alkalmazhatunk továbbá 1D indextartományt, ekkor a tartomány a 3D kép voxeleinek sorfolytonos 

ábrázolásban értendő indexeivel egyezik meg, s a részfeladat megint csak egy voxel feldolgozását jelenti. 

Az indextartományokat az OpenCL NDRange-nek, azaz N dimenziós tartománynak nevezi (a gyakorlatban N 

értéke 1, 2 vagy 3 lehet). Egy indextartomány megadása 1, 2 vagy 3 darab 1 dimenziós tartomány megadásával 

történik, a teljes indextartomány ezek Descartes-szorzataként áll elő. Például egy 2D kép pontjainak párhuzamos 

feldolgozása esetén a megfelelő 2D indextartományt a kép sorainak és oszlopainak indexeit megadó 1D 

tartományok Descartes-szorzataként definiálhatjuk. Ekkor az indextartomány minden eleme egy képpont 

koordinátája is egyben. 

1.2.2. Kernel, munkaelem, munkacsoport 

Azokat a legkisebb, párhuzamosan végrehajtható kódokat, amelyeket a probléma részfeladatainak megoldására 

használhatunk, kerneleknek nevezzük. A fogalom, illetve a kernelek használata a C nyelv függvényfogalmához 

és a függvények használatához áll a legközelebb. A probléma megoldása során a részfeladatokat definiáló 

indextartomány minden elemére végrehajtjuk a kernelt. A kernel egy részfeladatra történő végrehajtását 

munkaelemnek4 nevezzük (work-item). A munkaelem tehát egy kernel alkalmazása a megoldandó probléma egy 

részfeladatára, így magával a részfeladattal rokon értelemben használhatjuk. A különbség az, hogy a munkaelem 

nem egy absztrakt feladatot, hanem egy jól definiált kernel alkalmazását jelenti a részproblémákat definiáló 

indextartomány valamely elemére. A munkaelemeket nagyobb egységekbe, ún. munkacsoportokba (work-

group) szervezhetjük, ha az 1, 2 vagy 3 dimenziós indextartományok nyújtotta lehetőségeknél összetettebb 

módon szeretnénk a megoldandó problémát részproblémákra bontani. 

                                                           
4Mivel az OpenCL egészen új technológia, a terminológiája még nem vert gyökeret a magyar informatikai szaknyelvben. A jegyzetben 

következetesen használjuk az itt bevezetett elnevezéseket, de előfordulhat, hogy más magyar nyelvű művekben hasonló, de nem azonos 
megnevezéseket használnak ugyanezen fogalmakra. 
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1.2.3. Globális, munkacsoport- és lokális indexek 

A munkacsoportok az indextartománynak absztrakt, durva dekompozícióját teszik lehetővé. A gyakorlatban ez 

azt jelenti, hogy a teljes indextartományt további, kisebb részekre osztjuk, és minden munkacsoporthoz 

hozzárendelünk egy ún. munkacsoport-azonosítót. Másképp fogalmazva, a munkaelemek nagyobb egységeire is 

létrehozunk egy indextartományt. Az egyes munkacsoportokba tartozó munkaelemek ekkor egy lokális 

azonosítót is kapnak, amellyel egy munkacsoporton belül válnak egyértelműen azonosíthatóvá. Ezek alapján 

tehát minden munkaelem három különböző azonosítóval rendelkezik: 

• globális index -- a munkaelem globális, egyedi azonosítója, a probléma dekompozíciója során létrehozott 

indextartomány egy eleme, 

• munkacsoport-index -- a munkaelem munkacsoportjának egyedi azonosítója, 

• lokális index -- a munkaelem munkacsoporton belüli azonosítója. 

A kiindulási indextartomány dimenzionalitásától függően mindhárom azonosító lehet 1, 2 vagy 3 dimenziós. Az 

azonosítók minden esetben nemnegatív egész számokból, indexekből állnak. Az index és az azonosító 

fogalmakat a továbbiakban szinonimaként használjuk. 

Az indexelés további szemléltetésének céljából körbejárjuk egy 3 dimenziós tartomány indexelésének módjait, 

és megnézzük, hogy egyes indexekből hogyan számíthatunk ki más indexeket. Megjegyezzük, hogy az 

alábbiakban bemutatott 3D indexeléstől csak annyiban különbözik az 1D és 2D indexelés, hogy az utóbbi 

esetekben az y, z koordinátapárt vagy csak a z koordinátát konstans 0-nak tekintjük. 

Definiáljuk a globális, 3D indextartományt az egyes dimenziók méreteivel: 
 

 (2.1) 

Ez a tartomány 2· 3· 4=24 elemet tartalmaz, melyek a C-ben szokásos módon a 
 

 (2.2) 

tartomány elemeivel indexelhetők. Hozzunk létre munkacsoportokat 
 

 (2.3) 

mérettel. Ekkor (Sx, Sy, Sz) a munkacsoportok kiterjedését jelenti az egyes dimenziókban, vagyis egy 

munkacsoport 
 

 (2.4) 

munkaelemet tartalmaz. A munkacsoportok indexei a 
 

 (2.5) 

tartományból vehetnek fel értékeket. A munkacsoportok elemei pedig a 
 

 (2.6) 

tartomány elemeivel indexelhetők. A megadott paraméterek esetén a következő indexekkel találkozhatunk 

munkánk során: 

• A globális indexek: (0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1), (0,2,0), (0,2,1), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,0) , (1,1,1), (1,2,0), 

(1,2,1), (2,0,0), (2,0,1), (2,1,0), (2,1,1), (2,2,0), (2,2,1), (3,0,0), (3,0,1), (3,1,0), (3,1,1), (3,2,0), (3,2,1).  

• A munkacsoportok indexei: (0,0,0), (0,1,0), (0,2,0), (1,0,0), (1,1,0), (1,2,0). 

• A munkacsoportokon belüli lokális indexek: (0,0,0), (0,0,1), (1,0,0), (1,0,1). 
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Minden munkaelem egyértelműen azonosítható a globális (gx, gy, gz) indexével, illetve a lokális (lx, ly, lz) és a 

munkacsoport- (wx, wy, wz) indexével, ha ismerjük a munkacsoportok méreteit, ugyanis a 
 

 (2.7) 

összefüggés teljesül. A fenti példában a (0,1,0) csoportazonosítójú és (0,0,1) lokális indexű munkaelem globális 

indexe (0,1,1). 

A munkaelem globális indexének és a munkacsoportok méretének ismeretében természetesen a munkaelemhez 

tartozó munkacsoport-indexe és a munkaelem lokális azonosítója is egyszerűen kiszámítható: 
 

 
(2.8) 

Például ha a munkaelem globális indexe (0,2,1), akkor csoportazonosítója (0,2,0) és lokális indexe (0,0,1). 

1.2.4. Környezetobjektum 

A kernelek végrehajtása mindig valamilyen környezetben (context), ún. környezetobjektumhoz kapcsolódóan 

történik, s ezeket a környezeteket a párhuzamos végrehajtás előtt, a gazdaprogram futása során kell 

létrehoznunk. A környezetobjektum a párhuzamos végrehajtáshoz használandó OpenCL-eszközök azonosítóit 

tartalmazza, és az OpenCL-eszközökön lefoglalt memóriaterületeket is környezetekhez kötjük, nem pedig 

konkrét OpenCL-eszközökhöz. Ez utóbbi tulajdonság nagyon különösnek tűnhet, s részletesen beszélünk majd 

róla a memóriamodell tárgyalásánál. 

1.2.5. Parancssorobjektum 

OpenCL használata esetén a párhuzamos végrehajtást explicit módon csak részlegesen vezérelheti a 

programozó. A párhuzamosan végrehajtandó feladatokat, azaz az indextartományokat és a tartomány elemeire 

alkalmazandó kerneleket ugyan specifikálhatjuk a megfelelő könyvtári függvények segítségével, a feladatokat 

azonban az OpenCL előbb egy sor adatszerkezetbe5 gyűjti, s a feladatok végrehajtása csak akkor kezdődik meg, 

amikor az esetleg más számításokra lefoglalt OpenCL-eszköz számítási egységei szabaddá válnak. Elhelyezzük 

tehát az egyes részfeladatokat, azaz index--kernel párokat a sorban. A végrehajtás során az egyes 

számolóegységek ezen sorból veszik ki részfeladatok csoportjait, és feldolgozóegységeiken végrehajtják a 

részfeladatokat. Miután befejezték a feladatok végrehajtását, részfeladatok újabb csoportját veszik ki a sorból, 

egészen addig, amíg a sor ki nem ürül. Az OpenCL terminológiájában a gazdaprogramban létrehozott, feladatok 

tárolására szánt sor-adatszerkezetet parancssornak (command-queue) nevezzük. A parancssorba helyezhető 

feladatokat három fő csoportra bonthatjuk: 

• kernel végrehajtási feladatok: kernel végrehajtása egy adott eszközön, egy adott indextartomány elemeire; 

• memóriakezelő feladatok: memóriaterületek lefoglalása, összerendelése a gazdagép és az eszköz között, ezek 

olvasása/írása, adatmozgatás; 

• szinkronizációs feladatok: a parancssorba helyezett feladatok végrehajtási sorrendjének vezérlése. 

A parancssor létrehozásakor megadhatjuk, hogy a benne lévő feladatok érkezési sorrendben kerüljenek 

végrehajtásra vagy az implementáció által meghatározott, tetszőlegesnek tekinthető sorrendben. Ez 

természetesen minden esetben a problémától függ. Utóbbi eset jobb terheléselosztáshoz vezethet, előbbi esetben 

viszont építhetünk rá, hogy a parancssorba korábban bekerült feladatok biztosan korábban kerülnek 

végrehajtásra, így felhasználhatjuk azok eredményeit, ha szükséges. Például OpenCL-alapú mátrixszorzás 

esetén egy-egy részfeladat lehet az eredménymátrix egy-egy elemének kiszámítása. Nyilvánvalóan a 

részfeladatok teljesen függetlenek egymástól, tetszőleges sorrendben végrehajthatók. Ha azonban a első feladat 

a parancssorban egy kernel végrehajtása, egy másik feladat pedig az eredményként előálló adatok olvasása az 

OpenCL-eszköz memóriájából, akkor nyilvánvalóan be kell tartani a végrehajtási sorrendet a helyes eredmény 

elérése érdekében. 

                                                           
5Egy független részfeladatokra bontott probléma megoldásánál nagyon gyakran alkalmaznak sor vagy esetenként prioritásos sor-

adatszerkezeteket az ütemezés implementációja során. Hasonló céllal működik a nyomtatónak küldött feladatokat gyűjtő nyomtatási sor, s a 
legtöbb hardvereszköz használata folyamán megjelennek a feladatokat érkezési sorrendben tároló sor-adatszerkezetek. 
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1.3. Memóriamodell 

A Neumann-architektúra klasszikus leírásában egy számítási egység, azaz processzor és egy operatív tár, azaz 

memória szerepel. Ahogy arról a bevezetésben írtunk, a mai általános célú processzorok már legalább két 

maggal rendelkeznek még az okostelefonokban is, így a Neumann-modellre vetítve kettő vagy több számítási 

egység van bennük. A kérdés az, hogy ezek a processzorok hogyan férnek hozzá a memóriához? Külön, dedikált 

memóriával rendelkeznek, vagy egyetlen közös memóriához férhetnek hozzá? A következő szakaszokban ezen 

kérdéskörrel foglalkozunk. Előbb bevezetjük a klasszikus memóriamodelleket, majd ezek fényében vizsgáljuk 

meg az OpenCL-eszköz memóriamodelljét. 

1.3.1. Klasszikus memóriamodellek 

A sokprocesszoros, párhuzamos architektúrákat a memóriához történő hozzáférés alapján három fő csoportra 

bonthatjuk: 

• elosztottmemória-modell (distributed memory model) -- az egyes processzorok saját memóriával 

rendelkeznek, így csak folyamat6 alapú párhuzamosítás valósítható meg. Fő jellemzője, hogy a folyamatok 

egymással csak az operációs rendszer által biztosított mechanizmusok (például TCP/IP hálózati kapcsolat) 

segítségével kommunikálhatnak. Elosztottmemória-modellt valósít meg például hálózati kapcsolattal 

rendelkező egyprocesszoros számítógépek klasztere. Folyamat alapú párhuzamosításra használhatjuk például 

a Message Passing Interface (MPI) specifikációt implementáló programkönyvtárakat (például OpenMPI7, 

MPICH8), vagy a funkciójában nagyon hasonló, de az MPI-implementációk által lassan kiszorított Parallel 

Virtual Machines9 (PVM) technológiát. A modell sematikus rajza a 2.1(b). ábrán látható. 

• osztottmemória-modell (shared memory model) -- az egyes számítási egységek (processzorok) közös 

memóriát használnak, ez lehetővé teszi a szál10 alapú párhuzamosítást, amelynek fő jellemzője, hogy a 

különböző processzorokon futó szálakat ugyanazon folyamat indítja, így a folyamathoz rendelt 

memóriaterületet a szálak közösen használhatják és ezen keresztül kommunikálhatnak egymással. 

Osztottmemória-modellt valósítanak meg a többmagos processzorral rendelkező asztali számítógépek, 

amelyeken így szál alapú párhuzamosítást végezhetünk például a POSIX threads (Pthreads) vagy az  Open 

MultiProcessing11 (OpenMP) technológiákkal. A modell sematikus rajza a 2.1(a). ábrán látható. 

• hibridmemória-modell (hybrid memory model) -- a processzorok csoportokba vannak szervezve, a 

csoportokon belüli processzorok közös, osztott memóriával rendelkeznek, így rajtuk szál alapú 

párhuzamosítás valósítható meg. A csoportok között a kommunikáció az operációs rendszer által biztosított 

mechanizmusok segítségével valósul meg. A csoportok az elosztottmemória-modellnek megfelelően vannak 

szervezve, így rajtuk elsősorban folyamat alapú párhuzamosítási megoldásokat alkalmazhatunk. 

Hibridmemória-modellnek tekinthetjük például többmagos számítógépek hálózati kapcsolattal rendelkező 

klaszterét. A hibrid modellek szoftverszinten a modellt alkotó komponensekhez használt technológiák 

összetett alkalmazásaiként jelennek meg. Használhatjuk például az OpenMPI-technológiát a számítási 

feladatok számítógépek közötti elosztására, s az egyes számítógépek processzorai együtt dolgozhatnak egy 

részfeladatnak az OpenMP-technológiával implementált megoldásán. A modell sematikus rajza a 2.1(c). 

ábrán látható. 

Fontos megjegyezni, hogy sok esetben egy-egy memóriamodell csak a szoftver szintjén megjelenő absztrakció. 

Például egyetlen többprocesszoros számítógépen is megvalósíthatunk és használhatunk elosztottmemória-

modellre építő, folyamat alapú párhuzamosítási megoldásokat. 

                                                           
6Folyamatnak (process) nevezzük egy számítógépes program végrehajtás alatt álló példányát. A folyamatok szekvenciális utasítások 

sorozatát valósítják meg. Időosztásos operációs rendszerekben a folyamatok minden időpillanatban három állapotban lehetnek: futó 
(valamely processzor éppen futtatja a folyamatot); futásra kész (a folyamatot ideiglenesen leállította az operációs rendszer, bármely 

pillanatban újra futó állapotban kerülhet); blokkolt (a folyamat bizonyos külső események bekövetkezésére vár). A folyamatok 

operációsrendszer-szintű kezelése a folyamatok azon adatainak a nyilvántartását jelenti, melyek a folyamat állapotváltásához szükségesek. 
Az operációs rendszer tehát nyilvántartja az utasításszámlálót, a veremmutatót, a lefoglalt memóriaterületek adatait, az erőforrások (például 

megnyitott fájlok) leíróit, a folyamat állapotát (regiszterek tartalma) stb. 
7http://www.open-mpi.org/ 
8http://www.mpich.org/ 
9http://www.csm.ornl.gov/pvm/ 
10A szálakat legegyszerűbben könnyűsúlyú folyamatként definiálhatjuk. A szál a legkisebb egység, amelyet az operációs rendszer ütemezni 
tud. A szálak legfontosabb tulajdonságai a következők: a szálak is lehetnek futó, futásra kész és blokkolt állapotban; a szálakat a már futó 

folyamatok indíthatják, a szálak a folyamatok részei; a szálak és a szülőfolyamat azonos memóriaterülettel és erőforrás-leírókkal, viszont az 

őket indító folyamattól és egymástól is különböző utasításszámlálóval és állapottal (regisztertartalmakkal) rendelkeznek. 
11http://openmp.org/wp/ 

http://www.open-mpi.org/
http://www.mpich.org/
http://www.csm.ornl.gov/pvm/
http://openmp.org/wp/
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2.1. ábra - A különböző memóriamodellek sematikus ábrái 
 

 

 

 
(a) osztottmemória-modell (b) elosztottmemória-modell (c) hibridmemória-modell 

Sajnos az angol terminológiában elkülönülő shared és distributed kifejezések a magyar szaknyelvben rendre a 

(meg)osztott és elosztott szavakkal jelentek meg, ezért külön felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy a két kifejezés 

különböző megközelítéseket takar. 

A párhuzamos programozási modelleknek számos további csoportosítása, osztályozása létezik, ezek áttekintését 

azonban mellőzzük, mert az absztrakt OpenCL-eszköz architektúrája már így is elhelyezhető a korábbi 

megoldások világában. 

1.3.2. Az OpenCL-eszköz memóriamodellje 

Az OpenCL-eszközök memóriamodellje különbözik az eddig megismert osztott-, valamint elosztott- és 

hibridmemória-modellektől, leginkább azonban egy többszörösen összetett hibrid modellnek tekinthető. A fő 

különbség az, hogy az OpenCL-eszköz négy, különböző elérési tulajdonságokkal bíró memóriaterülettel 

rendelkezik. A modell sematikus rajza az 2.2. ábrán látható az egyes memóriaterületek absztrakt 

elhelyezkedésének és céljainak szempontjából. Az ábrán a lehetséges adatmozgások irányait nyilakkal 

szemléltetjük. 

2.2. ábra - Az OpenCL absztrakt platform-, eszköz- és végrehajtási modellje 
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Az OpenCL absztrakt platform- és eszközmodellje Az OpenCL végrehajtási modellje 

Az egyes memóriaterületek elnevezése és elérhetőségi tulajdonságaik: 

• globális memória -- a gazdaprogram által elérhető, olvasható és írható memóriaterület; az itt elhelyezett 

adatok, adatszerkezetek minden munkaelem által elérhetők, olvashatók és írhatók. 

• konstans memória -- a globális memória egy elkülönített része, amely egy kernelnek egy indextartományra 

történő végrehajtása során konstans marad. Konstans jellege arra utal, hogy a munkaelemek olvashatják, de 

nem írhatják, ennek megfelelően az itt elhelyezett adatok és adatszerkezetek lefoglalását és inicializálását a 

gazdaprogram végzi. 

• lokális memória -- egy munkacsoporthoz tartozó munkaelemek megosztott memóriája, itt helyezhetőek el a 

munkaelemek által közösen használt adatok, változók. Ez a memóriaterület a gazdaprogram által közvetlenül 

nem elérhető, azonban a gazdaprogram lefoglalhat területeket a lokális memóriában; a lokális memóriát csak 

kernelek tölthetik fel tartalommal. 

• privát memória -- egy munkaelem saját, privát memóriája, sem más munkaelemek, sem a gazdaprogram nem 

érheti el. Jellemzően a munkaelem változóinak tárolására szolgáló memóriaterület, többnyire regiszterekkel 

megvalósítva. 

A fenti összefoglalásban a memóriaterületeket a gazdaprogram, munkaelemek és munkacsoportok elérési 

tulajdonságaival jellemeztük, s nem a gazdagép, feldolgozóegységek és számolóegységek elérési 

tulajdonságaival. Használhattuk volna az utóbbiakat is, azonban fontos kiemelni, hogy az absztrakt OpenCL-

eszköz tárgyalásakor a feldolgozóegységek és számolóegységek egyaránt csak absztrakciók, egyáltalán nem 

biztos, hogy hardverszinten elkülönülnek egymástól. Az absztrakciót próbáltuk kiemelni azzal, hogy 

munkaelemek és munkacsoportok által elérhető memóriaterületekről beszéltük, ezzel is erősítve az olvasóban a 

képet, hogy nem feltétlenül hardverszintű elérési korlátokról van szó. A GPU-k felépítése nagyon hasonló az 

absztrakt OpenCL-eszköz felépítéséhez. OpenCL-t támogató CPU-eszközök esetén azonban a számítási 

egységeket és feldolgozóegységeket egyaránt a CPU valósítja meg, és a lokális memóriák ugyanúgy a 

rendszermemória részeként jelennek meg, mint a globális memória. Ezért az a kijelentés, hogy valamely 

feldolgozóegység (azaz processzor) ne érhetné el bármely lokális memóriát (azaz a programhoz rendelt 

rendszermemória egy részét), félrevezető lehet. A végrehajtás szempontjából tekintve ugyanezt úgy 

fogalmazhatjuk meg, hogy egy tetszőleges munkaelem csak a saját munkacsoportjához tartozó lokális memóriát, 

illetve az abban tárolt megosztott adatokat érheti el. 

Fontos továbbá néhány szót ejteni a gyorsítótárakról. A gyorsítótárak több szinten is megjelenhetnek, de nem 

kötelező jelleggel. A 2.2. ábrán feltüntettük ugyan a globális és konstans memóriához tartozó gyorsítótárat, 
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amely az újabb GPU-k esetén valóban létezik, a régebbi, OpenCL-t támogató GPU-eszközök még nem 

rendelkeznek vele. Az OpenCL-eszköztől függően megjelenhet gyorsítótár munkacsoport-, azaz 

számolóegység-, illetve munkaelem-, azaz feldolgozóegység-szinten is, ezeket azonban nem tüntettük fel. 

A gazdaprogram az eszközök globális és konstans memóriáját két módon használhatja. Egyrészt a 

gazdaprogram a parancssorba helyezett feladatokkal blokkoló vagy nem-blokkoló módon memóriaterületeket 

foglalhat a globális és konstans memóriában, továbbá adatokat másolhat innen vagy ide a saját memóriájából. A 

másik megközelítésben a gazdaprogram hozzárendelheti valamely, az OpenCL globális vagy konstans 

memóriájában lefoglalt területet a saját címteréhez. A hozzárendelés ebben az esetben is történhet blokkoló vagy 

nem-blokkoló függvényhívásokkal. Az összerendelés után a gazdagép címterében írhatjuk és olvashatjuk a 

globális memóriát, majd a művelet befejezése után az összerendelést megszüntetve a módosítások megjelennek 

az eszköz memóriájában. 

Fontos kérdés a memóriakonzisztencia: miközben az egyes munkaelemek végrehajtásra kerülnek, és közben a 

feldolgozóegységek párhuzamosan írják és olvassák a globális és lokális memóriát, vajon ugyanazt a képet 

látják-e? Vagy a szál alapú párhuzamosításhoz hasonlóan az egyes munkaelemek által elért memóriaterületek 

egy gyorsítótárba kerülnek és így különbözhetnek is egy-egy pillanatban? 

• A lokális memória konzisztens egy munkacsoporthoz tartozó munkaelemek számára a munkacsoportszintű 

szinkronizációs pontnál, amelyet explicit módon helyezhetünk el a kernelkódban. Elérhetjük tehát, hogy a 

kernelek végrehajtása során egy adott ponton az egyes munkaelemek a lokális memóriának ugyanazon képét 

lássák. 

• Hasonlóan a globális memória is konzisztens az egyes munkacsoportokhoz tartozó munkaelemek között, 

azonban a különböző munkacsoportok között már különbözhet, azaz nem konzisztens. A több munkaelem 

által párhuzamosan használt globális memóriaterületek konzisztenciája itt is szinkronizációs pontokkal 

biztosítható. 

Természetesen a konstans és privát memóriák konzisztenciája nem lehet kérdéses, hiszen az előbbi nem írható, 

az utóbbi pedig csak egyetlen munkaelem által érhető el. 

1.4. Programozási modell 

Már a ,,Hello world!'' alkalmazásnál készítettünk egy rövid áttekintést arról, hogy milyen logikai egységekből 

áll az OpenCL használata. Az alábbiakban megismételjük ezt az áttekintést, azonban immár szakkifejezések 

használatával, szabatosan fogalmazva. 

1. Az OpenCL használatának logikailag első lépéseként fel kell térképeznünk a rendelkezésre álló 

hardverkörnyezetet, azonosítanunk kell az OpenCL-platformokat és a hozzájuk tartozó eszközöket. 

2. Következő lépésként létre kell hoznunk a párhuzamos végrehajtás során használandó környezet- és 

parancssorobjektumokat. 

3. A következő logikai lépéseket tetszőleges sorrendben hajthatjuk végre: 

• Be kell olvasnunk vagy generálnunk kell az OpenCL-eszközön futó kernelkódot, és le kell fordítanunk azt 

az OpenCL-eszköz(ök)re. Ennek alternatívájaként beolvashatunk már korábban lefordított, bináris 

kernelkódokat. 

• Szükség esetén le kell foglalnunk az OpenCL-eszközön a bemenő és kimenő adatok tárolására szolgáló 

puffereket, és megfelelően fel kell töltenünk azokat tartalommal. 

4. Adatpárhuzamosítás esetén az adathalmazhoz egy megfelelő indextartományt definiálunk, az indextartomány 

egyes elemei egy-egy munkaelemet azonosítanak, és minden munkaelem az adathalmaz egy vagy több 

adatelemének feldolgozásáról gondoskodik. A munkaelemeket munkacsoportokba szervezzük, ha ezt nem 

tesszük meg, akkor az OpenCL hoz létre munkacsoportokat a munkaelemekből. A párhuzamos végrehajtás 

során az ütemezés alapegysége a munkacsoport. A végrehajtás első lépéseként minden számítási egység 

megkap egy végrehajtandó munkacsoportot. A számítási egység feldolgozóegységei a munkacsoporthoz 

tartozó munkaelemeket hajtják végre párhuzamosan. A munkaelemek száma természetesen meghaladhatja a 
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számítási egységek feldolgozóegységeinek számát, ekkor megfelelő, round-robin12 ütemezéssel kerülnek 

végrehajtásra az egyes munkaelemek. Miután egy munkacsoporthoz tartozó összes munkaelem végrehajtása 

befejeződött, azaz a munkaelemekhez tartozó kernelek lefutottak az adathalmaz megfelelő részeire, a 

számítási egység újabb munkacsoportot kap végrehajtásra. Mindez addig ismétlődik, amíg minden 

munkaelem végrehajtásra nem került. 

Az OpenCL lehetőséget biztosít funkcionális párhuzamosításra is, ekkor egyetlen munkaelem alkot egy 

munkacsoportot, és ezt hajtja végre egy számítási egység egy feldolgozóegysége egy alkalommal. 

5. Szükség esetén a végrehajtás befejeztével le kell töltenünk az OpenCL-eszköz memóriájából az 

eredményeket tartalmazó puffer tartalmát a gazdagép memóriájába. 

A fenti felsorolás jól összefoglalja azt a stratégiát, amelyet a jegyzet hátralévő részében szinte minden 

példaprogramban megvalósítunk. 

2. Összefoglalás 

A fejezetben összefoglaltuk és áttekintettük az OpenCL-modellt és az OpenCL terminológiáját. A továbbiakban 

feltételezzük, hogy az olvasó tisztában van a platform, eszköz, környezet, parancssor, kernel, indextartomány, 

munkaelem, munkacsoport, globális azonosító, munkacsoport-azonosító, lokális azonosító, globális memória, 

konstans memória, lokális memória, privát memória, számítási egység, feldolgozóegység fogalmával, melyek 

mindegyikét aktívan használni fogjuk a jegyzet hátralévő részében. 

3. Feladatok 

1. Vesse össze a 1.4. szakaszban tárgyalt logikai lépéseket a 1. fejezetben bemutatott példaprogram kódjával! 

2. Ellenőrző kérdések: 

• Milyen feladatokat helyezhetünk el a parancssorban? 

• Hogyan történik a munkaelemek ütemezése adatpárhuzamosítás esetén? 

• Elérhető-e a gazdaprogram által a lokális memória? 

• Egy gazdaprogram futása során a különböző kernelek végrehajtása között változhat-e a konstans memória 

tartalma? 

3. (★★) Vezessen le egy matematikai formulát, mely megadja, hogy egy A×B×C méretű indextartományt hány 

különböző módon bonthatunk azonos méretű munkacsoportokra! 

4. (★★★) Tegyük fel, hogy egy munkaelem végrehajtása pontosan 3 időegységet vesz igénybe. Mennyi időbe 

kerül egy 40×20×15 méretű indextartomány végrehajtása 2×1×5 méretű munkacsoportokkal, ha 

• OpenCL-eszközünk 2 számítási egységgel és számítási egységenként 2 feldolgozóegységgel rendelkezik? 

• OpenCL-eszközünk 4 számítási egységgel és számítási egységenként 8 feldolgozóegységgel rendelkezik? 

• OpenCL-eszközünk 32 számítási egységgel és számítási egységenként 4 feldolgozóegységgel rendelkezik? 

                                                           
12A round-robin ütemezés az egyik legegyszerűbb folyamat/szálütemezési algoritmus: a párhuzamosan futó kódok rendre megkapják a 

processzort egy rövid időintervallumra, amely idő alatt néhány gépi kódú utasítást el tudnak végezni, majd továbbadják a processzort 
valamely következő kódnak. 
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3. fejezet - Az OpenCL API 

Jelen fejezetben sorra vesszük az OpenCL API gazdaprogramokban használható legfontosabb függvényeit. A 

függvények egyes csoportjainak bemutatása után példaprogramokkal demonstráljuk azok működését. A 

függvények specifikációit pontosan közöljük, azonban szemantikájukat csak olyan részletességgel írjuk le, 

amilyen a használatukhoz feltétlenül szükséges. Ennyi azonban a gyakorlatban elegendő az OpenCL 

programozási feladatok 99%-ának megoldásához. A függvények pontos szemantikáját, a különböző speciális 

paraméterkombinációk esetén történő működésüket az olvasó az eredeti OpenCL-specifikációban találja. A 

függvények neveinek első említésekor alsó indexben jelöljük, hogy melyik OpenCL-szabványban került 

bevezetésre, és felső indexben hivatkozunk az online OpenCL-specifikáció megfelelő oldalára, ahol az olvasó 

megtalálja a szemantika részletes leírását, illetve az általunk csak érintőlegesen tárgyalt hibakódok felsorolását 

azok kiváltó okaival együtt. 

Az OpenCL-specifikáció a gazdaprogramban használható könyvtári függvényeket két csoportba sorolja: 

• a platformrétegbe tartozó függvényekkel térképezhetjük fel az elérhető OpenCL platformokat és eszközöket, 

valamint létrehozhatjuk a környezetobjektumokat. 

• a futtatórétegbe tartozó függvényekkel hozzuk létre a parancssort, s ezekkel helyezhetünk el feladatokat a 

parancssorobjektumban. 

Mielőtt áttekintenénk a két réteg függvényeit, néhány általános koncepcióval ismerkedünk meg, illetve 

bemutatjuk az OpenCL API szerkezetét. 

1. Hibakezelés 

Elöljáróban kiemeljük, hogy az OpenCL (hasonlóan más C nyelvű programkönyvtárakhoz) hibakódokkal jelzi a 

futásidőben bekövetkező hibákat a függvények hívási környezetében. A függvények a futásidőben bekövetkező 

hibák (például túl sokáig fut egy kernel) mellett a rossz paraméterezést, illetve a helytelen 

paraméterkombinációkat is hibakódokkal jelzik, így a legtöbb könyvtári függvény meglehetősen sok különböző 

kódot adhat vissza. Ezek tárgyalása meghaladja jelen jegyzet kereteit, azonban használatuk elkerülhetetlen. Az 

egyszerűség kedvéért a ,,Hello world!'' alkalmazáshoz hasonlóan létrehozunk egy függvényt, amelyben az 

OpenCL-specifikációban szereplő összes hibakódot összegyűjtöttük. A függvény a paraméterként kapott fájlba 

írja a hibakódnak megfelelő üzenetet. Az errorMessage függvényt a korábbihoz hasonló ERROR makrón 

keresztül használjuk, és az error.h header- és error.c forrásfájlon keresztül tesszük elérhetővé. A jegyzet 

hátralévő részében ezen makrót, illetve függvényt használjuk a hibakódok értelmezésére. 

3.1. példa - error.h 

#ifndef __ERROR_H__ 

#define __ERROR_H__ 

 

#include <stdio.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define ERROR(a,b) {if(a != CL_SUCCESS) errorMessage(stdout, a, b);} 

 

void errorMessage(FILE* f, int code, const char* prefix); 

 

#endif __ERROR_H__ 

3.2. példa - error.c 

#include <stdio.h> 

#include <error.h> 

 

void errorMessage(FILE* o, int err, const char* p) 

{ 

  switch(err) 

  { 

    case CL_DEVICE_NOT_FOUND: fprintf(o, "%s: Device not found.\n", p); break; 

    case CL_DEVICE_NOT_AVAILABLE: fprintf(o, "%s: Device not available.\n", p); break; 
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    case CL_COMPILER_NOT_AVAILABLE: fprintf(o, "%s: Compiler not available.\n", p); 

break; 

    case CL_MEM_OBJECT_ALLOCATION_FAILURE: fprintf(o, "%s: Mem. obj. app. fail.\n", p); 

break; 

    case CL_OUT_OF_RESOURCES: fprintf(o, "%s: Out of resources.\n", p); break; 

    case CL_OUT_OF_HOST_MEMORY: fprintf(o, "%s: Out of host memory.\n", p); break; 

    case CL_PROFILING_INFO_NOT_AVAILABLE: fprintf(o, "%s: Prof. info. not avail.\n", p); 

break; 

    case CL_MEM_COPY_OVERLAP: fprintf(o, "%s: Memory copy overlap.\n", p); break; 

    case CL_IMAGE_FORMAT_MISMATCH: fprintf(o, "%s: Image format mismatch.\n", p); break; 

    case CL_IMAGE_FORMAT_NOT_SUPPORTED: fprintf(o, "%s: Img form. not supported.\n", p); 

break; 

    case CL_BUILD_PROGRAM_FAILURE: fprintf(o, "%s: Program build failure.\n", p); break; 

    case CL_MAP_FAILURE: fprintf(o, "%s: Map failure.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_VALUE: fprintf(o, "%s: Invalid value.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_DEVICE_TYPE: fprintf(o, "%s: Invalid device type.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_PLATFORM: fprintf(o, "%s: Invalid platform.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_DEVICE: fprintf(o, "%s: Invalid device.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_CONTEXT: fprintf(o, "%s: Invalid context.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_QUEUE_PROPERTIES: fprintf(o, "%s: Invalid queue properties.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_COMMAND_QUEUE: fprintf(o, "%s: Invalid command queue.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_HOST_PTR: fprintf(o, "%s: Invalid host pointer.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_MEM_OBJECT: fprintf(o, "%s: Invalid memory object.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_IMAGE_FORMAT_DESCRIPTOR: fprintf(o, "%s: Invalid img format\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_IMAGE_SIZE: fprintf(o, "%s: Invalid image size.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_SAMPLER: fprintf(o, "%s: Invalid sampler.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_BINARY: fprintf(o, "%s: Invalid binary.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_BUILD_OPTIONS: fprintf(o, "%s: Invalid build options.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_PROGRAM: fprintf(o, "%s: Invalid program.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_PROGRAM_EXECUTABLE: fprintf(o, "%s: Invalid program exec.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_KERNEL_NAME: fprintf(o, "%s: Invalid kernel name.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_KERNEL_DEFINITION: fprintf(o, "%s: Invalid kernel def.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_KERNEL: fprintf(o, "%s: Invalid kernel.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_ARG_INDEX: fprintf(o, "%s: Invalid argument index.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_ARG_VALUE: fprintf(o, "%s: Invalid argument value.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_ARG_SIZE: fprintf(o, "%s: Invalid argument size.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_KERNEL_ARGS: fprintf(o, "%s: Invalid kernel arguments.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_WORK_DIMENSION: fprintf(o, "%s: Invalid work dimension.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_WORK_GROUP_SIZE: fprintf(o, "%s: Invalid work group size.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_WORK_ITEM_SIZE: fprintf(o, "%s: Invalid work item size.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_GLOBAL_OFFSET: fprintf(o, "%s: Invalid global offset.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_EVENT_WAIT_LIST: fprintf(o, "%s: Invalid event wait list.\n", p); 

break; 

    case CL_INVALID_EVENT: fprintf(o, "%s: Invalid event.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_OPERATION: fprintf(o, "%s: Invalid operation.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_GL_OBJECT: fprintf(o, "%s: Invalid OpenGL object.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_BUFFER_SIZE: fprintf(o, "%s: Invalid buffer size.\n", p); break; 

    case CL_INVALID_MIP_LEVEL: fprintf(o, "%s: Invalid mip-map level.\n", p); break; 

    default: fprintf(o, "%s: Unknown error.\n", p); break; 

  } 

  fflush(o); 

} 

A hibakezelést megvalósító függvény angolul írja ki a hibaüzeneteket, ennek célja, hogy megkönnyítsük a hibák 

okának feltárását az angol nyelvű specifikáció alapján. 

2. Retain/Release 

A gazdagépen futó, OpenCL-eszközöket használó program készítése során elengedhetetlen, hogy dinamikusan 

hozzunk létre objektumokat. A C/C++ programozás egyik legnehezebb kérdése azonban az, hogy a dinamikusan 

létrehozott objektumokat mikor szabadíthatjuk fel? Honnan tudjuk, hogy már nincs több hivatkozás az 

objektumokra a programunkban? 
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A menedzselt nyelvekben (mint amilyen például a C# vagy a Java) a dinamikusan létrehozott objektumokra 

hivatkozó referenciákat a háttérben futó .Net Framework vagy Java Virtuális Gép menedzseli. Minden egyes 

objektum referenciáit egy ún. referencia-számlálóban (reference counter) tartják nyilván és az objektum akkor 

válik felszabadíthatóvá, ha a rá hivatkozó referenciák száma nullára csökken. Ekkor a felszabadítható objektum 

referenciája átkerül a memóriát felszabadító mechanizmus, a Garbage Collector hatáskörébe, amely szükség 

esetén, illetve előre definiált stratégiák szerint a későbbiekben ténylegesen felszabadítja azt. 

Természetesen C/C++ területen nem fut a háttérben egy köztes réteg a hardver és a kódunk között, így nagyon 

gyors és hatékony programokat készíthetünk, azonban az automatikus referenciaszámlálás kényelméről le kell 

mondanunk. 

A problémára leginkább szemi-automatikusnak nevezhető megoldást dolgoztak ki, amelyet elsősorban az Apple 

szoftverek fejlesztésére használt Objective-C nyelvben alkalmaznak rutinszerűen: a retain/release műveleteket. 

Minden olyan objektumhoz, amelyet az OpenCL-eszközeivel dinamikusan hozunk létre, létrejön egy 

referenciaszámláló. Az OpenCL-specifikáció minden dinamikusan létrehozható típushoz biztosít egy retain és 

egy release függvényt. A retain függvénnyel direkt módon növelhetjük a referenciaszámláló értékét, a release 

függvénnyel pedig explicit módon csökkenthetjük azt. Amikor a referenciaszámláló értéke nullára csökken, a 

dinamikusan létrehozott objektum által lefoglalt erőforrások felszabadításra kerülnek. A referenciaszámlálók 

kezdeti értéke minden esetben 1, így egyszerű programokban a retain funkció használata nélkül a release 

funkciót direkt felszabadításnak is tekinthetjük. 

3. Elnevezési konvenciók 

Az OpenCL-szabvány a könyvtári függvényeket egy nagyon egyszerű és kényelmes szisztéma szerint nevezte 

el. Röviden áttekintjük most ezt a konvenciót, mert ennek ismeretében könnyebb lesz feldolgozni, illetve 

megjegyezni a szakaszban bemutatott körülbelül 50 könyvtári függvényt: 

• Adatszerkezetek, objektumok dinamikus létrehozását minden esetben clCreate* kezdetű1 függvényekkel 

valósíthatjuk meg, melyek visszatérési értéke sikeres végrehajtás esetén a létrejött objektum referenciája, 

ellenkező esetben NULL érték. Példa erre a korábban már említett parancssorobjektumok esetén a 

clCreateCommandQueue függvény, melynek visszatérési értéke cl_command_queue típusú érték, azaz egy 

parancssorobjektum (egész pontosan annak referenciája) lesz. 

• A dinamikusan létrehozott objektumokhoz minden esetben megjelenik a bemutatott retain/release funkciókat 

megvalósító clRetain* és clRelease* függvény, ahol a * helyére a kapcsolódó adatszerkezet neve kerül 

behelyettesítésre. A függvények egyetlen paramétere minden esetben a megfelelő adatszerkezet-típusú 

változó, így parancssorobjektumok esetén például a clRetainCommandQueue(cl_command_queue) és a 

clReleaseCommandQueue(cl_command_queue) függvények jelennek meg. Visszatérési értékük minden 

esetben hibakód lehet. 

• A különböző dinamikusan létrehozott objektumok tulajdonságait minden esetben clGet*Info nevű 

függvényekkel kérdezhetjük le, parancssorok esetén például a clGetCommandQueueInfo függvénnyel. A 

függvény paraméterezése a legkülönbözőbb adatszerkezetek esetén is megegyezik, azzal a nyilvánvaló 

eltéréssel, hogy paraméterként a megfelelő adatszerkezetet azonosító értéket kell kapnia, parancssor esetén 

például cl_command_queue típusú paraméterként. A lekérdezhető tulajdonságokat minden adatszerkezetnél 

táblázatos formában adjuk meg. 

• A parancssorba feladatokat mindig a clEnqueue* függvényekkel tehetünk, amelyek bár a feladattól függően 

nagyon különböző paramétereket kaphatnak, az átadható paraméterek jelentős része mégis minden esetben 

megegyezik, és működésük is azonos. Ezen közös paramétereket az első clEnqueue* függvény 

ismertetésénél tárgyaljuk majd részletesen. 

4. Platformréteg 

A platformrétegbe sorolható OpenCL-függvények végső célja, hogy a platformok, majd az eszközök 

azonosítását követően eljuttassanak bennünket az OpenCL-környezet létrehozásáig. Ahogy arról korábban 

írtunk, a környezetek magukba foglalják a párhuzamos végrehajtáshoz felhasználni kívánt OpenCL-eszközöket, 

                                                           
1Itt és a továbbiakban a * karakterrel tetszőleges karaktersorozatot jelölünk. 
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így a környezet létrehozásához valamilyen módon tudnunk kell hivatkozni a jelenlévő OpenCL-t támogató 

hardverekre. Ennek megfelelően a bemutatásra kerülő első függvények az eszközök azonosítását teszik 

lehetővé, majd azt követően térünk rá a környezetek létrehozásának lehetséges módjaira. 

4.1. Platformok azonosítása 

Logikailag az OpenCL-eszközök fölött áll az implementációs szinten is megjelenő OpenCL-platform fogalma, 

így programjaink első lépéseként az elérhető OpenCL-platformokat kell azonosítanunk. Az elérhető platformok 

azonosítóit a clGetPlatformIDs2
OpenCL 1.0 függvénnyel kérdezhetjük le. 

 

Specifikáció: 
cl_int clGetPlatformIDs( cl_uint 

num_entries,  

                         cl_platform_id* 

platforms,  

                         cl_uint* 

num_platforms); 

Paraméterek: num_entries -- A lekérdezés során visszaadott 

platformazonosítók maximális száma. 

 platforms -- Platformazonosítók tárolására alkalmas 

num_entries méretű tömb. 

 num_platforms -- A platforms tömbben visszaadott 

platformazonosítók száma ezen címre kerül beírásra. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

Ahogy az a specifikációból kiolvasható, a platformok azonosítóit cl_platform_id típusú változók segítségével 

kezelhetjük. Mivel a platformok nem dinamikusan létrehozott objektumok, hanem a programunk futása alatt 

permanensen elérhető absztrakciók, a cl_platform_id típusú változók értékei csak ezek referenciáinak 

tekinthetők, így a platform típushoz nem léteznek retain/release függvények. A lekérdezés során az OpenCL-

implementáció nem végez dinamikus memóriafoglalást, nekünk kell előkészítenünk egy alkalmas méretű 

memóriaterületet az azonosítók számára, majd a num_platforms paraméteren mint output változón keresztül 

kapjuk vissza, hogy a num_entries méretű tömbnek pontosan hány eleme került beállításra. 

A különböző OpenCL-objektumok tulajdonságait nagyon hasonló paraméterezésű és szemantikájú függvények 

segítségével kérdezhetjük le. Ezen függvények első példája a clGetPlatformInfo 3
OpenCL 1.0, amellyel egy adott 

azonosítójú platform tulajdonságairól kaphatunk bővebben információt. 

3.1. táblázat - A clGetPlatformInfo függvénnyel lekérdezhető platformtulajdonságok 

típusai és a hozzájuk tartozó nevesített konstansok 
 

cl_platform_info A tulajdonság típusa A tulajdonság leírása 
CL_PLATFORM_NAME char[] A platform neve. 
CL_PLATFORM_VENDOR char[] A platform gyártója. 

CL_PLATFORM_VERSION char[] A platform verziószáma. 

CL_PLATFORM_PROFILE char[] A platform profilja. 
CL_PLATFORM_EXTENSIONS char[] A platform kiterjesztései. 

 

Specifikáció: 
cl_int clGetPlatformInfo( cl_platform_id 

platform,  

                          cl_platform_info 

param_name,  

                          size_t 

param_value_size,  

                                                           
2http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetPlatformIDs.html 
3http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetPlatformInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetPlatformIDs.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetPlatformInfo.html
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                          void* 

param_value,  

                          size_t* 

param_value_size_ret); 

Paraméterek: platform -- Egy platform azonosítója. 

 param_name -- A tulajdonságot azonosító konstans 

(3.1. táblázat). 

 param_value_size -- A param_value címre írható 

bájtok maximális száma. 

 param_value -- Egy param_value_size bájt méretű 

lefoglalt memóriaterület címe. 

 param_value_size_ret -- Ezen címre kerül a 

param_value címre írt bájtok száma. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

A tulajdonságokat cl_platform_info típusú nevesített konstansokkal azonosítjuk, amelyeket második 

paraméterként kap a függvény. A tulajdonságok értéke a legkülönbözőbb típusú és azonos típusok esetén is 

különböző méretű lehet, ezért a lekérdezés menete előtt elő kell készítenünk egy megfelelő méretű 

memóriaterületet, például a CL_PLATFORM_NAME tulajdonság lekérdezéséhez egy sztringet. A függvény 

harmadik paraméterként kapja a lefoglalt memóriaterület (esetünkben sztring) méretét bájtokban, és negyedik 

paraméterként a sztring címét4. A függvény a megadott címre ír maximum param_value_size bájtot, s a 

ténylegesen beállított bájtok számát az ötödik paraméterben megadott címen kapjuk vissza. 

A clGetPlatformIDs és clGetPlatformInfo függvények használatát az alábbi egyszerű példaprogrammal 

szemléltetjük. 

3.3. példa - platform.c 

#include <stdio.h> 

#include <error.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define MAX_PLATFORMS 10 

#define MAX_DEVICES 10 

#define MAX_STRING_SIZE 1000 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  char pString[MAX_STRING_SIZE]; 

  int size; 

  int i; 

 

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS,    //size of array platforms 

                        platforms,        //array of cl_platform_id 

                        &numPlatforms);   //number of returned platform ids 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs"); 

 

  printf("Number of platforms: %d\n", numPlatforms); 

  for ( i= 0; i < numPlatforms; ++i ) 

  { 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i],            //platform id 

                           CL_PLATFORM_NAME,        //property 

                           MAX_STRING_SIZE,         //max size of property 

                           &pString,                //address of property 

                                                           
4A C sztenderd könyvtári függvények között is találunk olyanokat, amelyek az érték szerinti paraméterátadást megkerülve címeken keresztül 

adnak vissza különböző típusú értékeket (például scanf, sscanf, fscanf stb.). Ezen függvények atomi típusok esetén azok 

mutatóit kapják output paraméterként, sztringek esetén azonban magát a sztringet, hiszen az önmagában is egy mutató, így az érték szerinti 

paraméterátadás ,,kijátszható'' vele. Ezzel szemben a clGetPlatformInfo használata estén mindig olyan mutatót kell átadnunk 

negyedik paraméterként, amely a tulajdonság típusára mutat, azaz sztringek esetén is azok címét, char** típust. 
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                           &size);                  //number of returned bytes 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform name: %s\n", pString); 

     

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i],            //platform id 

                           CL_PLATFORM_VENDOR,      //property 

                           MAX_STRING_SIZE,         //max size of property 

                           &pString,                //address of property 

                           &size);                  //number of returned bytes 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform vendor: %s\n", pString); 

     

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i],            //platform id 

                           CL_PLATFORM_VERSION,     //property 

                           MAX_STRING_SIZE,         //max size of property 

                           &pString,                //address of property 

                           &size);                  //number of returned bytes 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform version: %s\n", pString); 

     

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i],            //platform id 

                           CL_PLATFORM_PROFILE,     //property 

                           MAX_STRING_SIZE,         //max size of property 

                           &pString,                //address of property 

                           &size);                  //number of returned bytes 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform profile: %s\n", pString); 

     

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i],            //platform id 

                           CL_PLATFORM_EXTENSIONS,  //property 

                           MAX_STRING_SIZE,         //max size of property 

                           &pString,                //address of property 

                           &size);                  //number of returned bytes 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform extensions: %s\n", pString); 

  } 

    

  return 0; 

} 

user@home> ./platform 

Number of platforms: 1 

Platform name: NVIDIA CUDA 

Platform vendor: NVIDIA Corporation 

Platform version: OpenCL 1.1 CUDA 4.2.1 

Platform profile: FULL_PROFILE 

Platform extensions: cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_icd cl_khr_gl_sharing 

cl_nv_compiler_options cl_nv_device_attribute_query cl_nv_pragma_unroll 

A program kimenetéből azt olvashatjuk ki, hogy a számítógépen egyedül az NVidia gyártó OpenCL 1.1-es 

verzióját támogató CUDA-platform érhető el. A FULL_PROFILE tulajdonság arra utal, hogy a platform a teljes 

1.1-es specifikációt támogatja. A tulajdonság értékeként megjelenhet még az EMBEDDED_PROFILE sztring, ekkor 

az OpenCL-specifikációnak csak egy részét használhatjuk. Ez utóbbi tulajdonság elsősorban az OpenCL-t csak 

részben támogató hardveres gyorsítóeszközök esetén fordulhat elő. 

Vannak azonban olyan opcionális eszközei az OpenCL-szabványnak, amelyek csak kényelmi funkciókat 

szolgáltatnak vagy túl specifikusak, egyes hardverek működésére esetleg ortogonálisak. Ezeket ún. 

kiterjesztésként valósíthatják meg a gyártók. Az elérhető kiterjesztések mindig lekérdezhetők, esetünkben a 

példaprogram kimenetének utolsó bejegyzéseként láthatók. A kiterjesztésekkel a későbbiekben még részletesen 

fogunk foglalkozni. 

Mivel a különböző hardvereszközök és driverek a folyamatosan fejlődő OpenCL-szabvány különböző verzióit 

támogathatják, a platform tulajdonságainak lekérdezésével, azaz a clGetPlatformInfo függvény használatával 

tudjuk eldönteni, hogy alkalmas-e a platform az OpenCL-szabvány bizonyos verziója alapján megírt 

szoftverünk futtatására. 

4.2. Eszközök, aleszközök 
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Az egyes platformokhoz több különböző OpenCL-eszköz tartozhat, például ma már nem ritka, hogy egy asztali 

számítógépben két grafikus kártya is van. Ennek megfelelően egy platform önmagában nem azonosít OpenCL-

eszközt, csak eszközöknek azon csoportját, amelyek valamely elérhető OpenCL-implementációval vezérelhetők. 

Egy adott platformhoz tartozó eszközök azonosítóit a clGetDeviceIDs
5
OpenCL 1.0 függvény segítségével 

kérdezhetjük le. Az OpenCL az eszközök azonosítóit a cl_platform_id típussal reprezentálja. 
 

Specifikáció: 
cl_int clGetDeviceIDs( cl_platform_id 

platform,  

                       cl_device_type 

device_type,  

                       cl_uint num_entries,  

                       cl_device_id* 

devices,  

                       cl_uint* 

num_devices); 

Paraméterek: platform -- Egy platform azonosítója. 

 device_type -- A lekérdezendő eszközök típusa. A 

lehetséges értékeit specifikáló konstansokat a 3.2. 

táblázatban foglaljuk össze. 

 num_entries -- A devices címre kerülő azonosítók 

maximális száma. 

 devices -- Egy num_entries méretű, cl_device 

típusú tömb, amelybe a lekérdezett azonosítók 

kerülnek. 

 num_devices -- Ezen címre kerül be a ténylegesen 

visszaadott, azaz a devices tömbbe írt azonosítók 

száma. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

3.2. táblázat - A clGetDeviceIDs függvénnyel lekérdezhető eszközök típusai és a hozzájuk 

tartozó nevesített konstansok 
 

cl_device_type A lekérdezhető eszközök típusa 

CL_DEVICE_TYPE_CPU Processzorok (CPU). 
CL_DEVICE_TYPE_GPU Grafikus processzorok (GPU). 
CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR OpenCL-t támogató hardveres gyorsítók. 

CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM Az OpenCL C-t nem támogató hardveres 

gyorsítóeszközök. 

CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT Az alapértelmezett OpenCL-eszköz. 

CL_DEVICE_TYPE_ALL Az összes elérhető OpenCL-eszköz. 

A függvény utolsó három paraméterének jelentése és használata nagyon hasonló a clGetPlatformIDs 

függvény paramétereinek használatához, abban az értelemben, hogy a clGetDeviceIDs függvény sem végez 

memóriafoglalást, nekünk kell előkészíteni az eszközazonosítók tárolására szánt tömböt. 

A lekérdezhető eszközök típusait áttekintve ismét felmerül a hardveres gyorsítóeszköz fogalma. Mit is értünk 

hardveres gyorsítón? Olyan eszközökre kell gondolni, amelyeket a számítógéphez csatlakoztatva bizonyos 

célfeladatok elvégzése nagyban felgyorsítható. Az ezredforduló környékén a 3D megjelenítést aktívan használó 

szoftverek kimondottan igényelték, hogy a grafikus kártya mellett egy grafikus gyorsítókártya6 is jelen legyen a 

számítógépben. Jóllehet napjainkra ezek egybeolvadtak, modellszinten tekinthető a grafikus kártya is hardveres 

                                                           
5http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetDeviceIDs.html 
6Az 1990-es évek második felében a 3Dfx cég úttörő munkát végzett a grafikus gyorsítókártyák fejlesztése terén. Legnépszerűbb szériáját a 

Voodoo kártyák alkották, népszerűségüket és piaci helyzetüket jól jellemezte, hogy kevésbé hozzáértő érdeklődők akkoriban minden 
grafikus gyorsítókártyát 3Dfx-kártyának hívtak akkor is, ha azt nem a 3Dfx gyártotta. 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetDeviceIDs.html
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gyorsítónak. Jelenleg azonban az egyik legelterjedtebb megközelítést a Field Programmable Gate Array 

(FPGA) csipeken alapuló hardveres gyorsítóeszközök használata jelenti, amelyeken bizonyos algoritmusokat 

áramköri szinten is megvalósíthatunk, ezzel akár nagyságrendekkel megnövelve a végrehajtás sebességét. 

Hasonlóan a platformokhoz az egyes OpenCL-eszközök is rendelkeznek tulajdonságokkal, amelyeket a 

clGetDeviceInfo
7

OpenCL 1.0 függvénnyel kérdezhetünk le. 
 

Specifikáció: 
cl_int clGetDeviceInfo( cl_device_id 

device,  

                        cl_device_info 

param_name,  

                        size_t 

param_value_size,  

                        void* param_value,  

                        size_t* 

param_value_size_ret); 

Paraméterek: device -- Egy eszköz azonosítója. 

 param_name -- A fontosabb lekérdezhető paraméterek 

nevét, típusát és jelentését a 3.3. táblázatban foglaljuk 

össze. 

 param_value_size -- A függvény által a 

param_value címre írható bájtok maximális száma. 

 param_value -- Egy param_value_size bájt méretű 

lefoglalt memóriaterület címe. 

 param_value_size_ret -- Ezen címre kerül be a 

ténylegesen visszaadott, azaz a param_value címre 

másolt bájtok száma. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

A legfontosabb, általános tulajdonságokat specifikáló konstansokat és a tulajdonságok típusait az 3.3. 

táblázatban foglaljuk össze. Megjegyezzük, hogy a táblázatban foglaltaknál jóval több és specifikusabb 

tulajdonság kérdezhető le, melyek leírását az aktuális OpenCL-specifikációban találja az olvasó. 

3.3. táblázat - Az OpenCL-eszközök clGetDeviceInfo függvénnyel lekérdezhető fontosabb 

tulajdonságaihoz tartozó konstansok és tulajdonságok típusa 
 

cl_device_info Típus Leírás 
CL_DEVICE_TYPE cl_device_type Az eszköz típusa, lehetséges értékei 

megegyeznek 3.2. táblázatban foglalt 

konstansok kombinációival. 
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS cl_uint A számítási egységek száma az 

eszközön. A munkacsoportok a 

számítási egységen kerülnek 

párhuzamos végrehajtásra. 

CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIME

NSIONS 
cl_uint A munkaelemek indexeit definiáló 

indextartomány dimenzióinak 

maximális száma. Minimális értéke 

3. 
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZE

S 
size_t[] Az egyes dimenziókban 

maximálisan definiálható 

munkaelemek száma egy 

munkacsoporton belül. 
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZ size_t A munkacsoportok maximális 

                                                           
7http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetDeviceInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetDeviceInfo.html
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cl_device_info Típus Leírás 
E mérete. 

CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENC

Y 
cl_uint Az eszköz vezérlő órajelének 

frekvenciája. 

CL_DEVICE_MAX_PARAMETER_SIZE size_t A kerneleknek átadható paraméterek 

maximális mérete bájtokban. 

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_T

YPE 
cl_device_mem_cache_type A globális memória cache típusa: 

CL_NONE -- nincs gyorsítótár; 

CL_READ_ONLY_CACHE -- csak 

olvasható; CL_READ_WRITE_CACHE -

- írható és olvasható gyorsítótár. 
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHELI

NE_SIZE 
cl_uint A globális memória 

gyorsítótársorának mérete bájtokban. 
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_S

IZE 
cl_ulong A globális memória gyorsítótárának 

mérete bájtokban. 
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE cl_ulong A globális memória mérete 

bájtokban. 
CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFE

R_SIZE 
cl_ulong A maximálisan lefoglalható konstans 

puffer mérete (OpenCL-t támogató 

eszközök esetén legalább 64 kB). 
CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_ARGS cl_uint A kerneleknek átadható, konstans 

memóriában lefoglalt paraméterek 

maximális száma (OpenCL-t 

támogató eszközök esetén legalább 

8). 

CL_DEVICE_LOCAL_MEM_TYPE cl_device_local_mem_type A lokális memória típusa: CL_LOCAL 

-- a számítási egységek dedikált 

lokális memóriával rendelkeznek; 

CL_GLOBAL -- a lokális memória a 

globális memória részeként van 

kialakítva; CL_NONE -- nem érhető el 

lokális memória. 

CL_DEVICE_MAX_LOCAL_MEM_SIZE cl_ulong A lokális memória mérete bájtokban. 

CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE size_t A grafikus kártyán használhatjuk a 

printf függvényt, amelynek 

kimenete egy pufferbe kerül. Ezen 

puffer méretét kaphatjuk vissza a 

tulajdonság lekérdezésekor. 
CL_DEVICE_PROFILE char[] Az eszköz által támogatott profil, a 

korábbiakhoz hasonlóan értéke 

FULL_PROFILE vagy 

EMBEDDED_PROFILE. 
CL_DEVICE_AVAILABLE cl_bool A paraméter értéke CL_TRUE, ha az 

eszköz elérhető, ellenkező esetben 

CL_FALSE. 
CL_DEVICE_COMPILER_AVAILABLE cl_bool A paraméter értéke CL_TRUE, ha az 

eszközhöz megfelelő fordító 

elérhető, ellenkező esetben 

CL_FALSE. 
CL_DEVICE_LINKER_AVAILABLE cl_bool A paraméter értéke CL_TRUE, ha az 

eszközhöz megfelelő linker elérhető, 

ellenkező esetben CL_FALSE. 
CL_DEVICE_EXECUTION_CAPABILI

TIES 
cl_device_exec_capabilities A tulajdonság egy bitmező: 
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cl_device_info Típus Leírás 

CL_EXEC_KERNEL bit esetén az 

eszköz képes kernelek futtatására; 

CL_EXEC_NATIVE_KERNEL bit esetén 

képes natív kernelek futtatására. 
CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES cl_command_queue_properties A parancssorobjektumoknak az 

OpenCL-eszköz által támogatott 

tulajdonságait leíró bitmező: 
CL_QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MO

DE_ENABLE -- a munkaelemek 

végrehajtása nem csak érkezési 

sorrendben történhet; 

CL_QUEUE_PROFILING_ENABLE -- 

alapértelmezett tulajdonság, mely 

szerint a parancssor végrehajtása 

során profiling alkalmazható. 

CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS char[] A beépített kernelek pontosvesszővel 

elválasztott listája. 
CL_DEVICE_NAME char[] Az eszköz neve karaktertömbként. 

CL_DEVICE_VENDOR char[] Az eszköz gyártójának neve 

karaktertömbként. 

CL_DRIVER_VERSION char[] A driver verziószáma 

karaktertömbként. 

CL_DEVICE_VERSION char[] Az eszköz által támogatott OpenCL-

specifikáció verziószáma. 

CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION char[] Az eszköz által támogatott OpenCL 

C nyelv verziószáma. 

A eszközökhöz kapcsolódó függvények használatát az alábbi példaprogramokkal szemléltetjük. 

3.4. példa - device.c 

#include <stdio.h> 

#include <error.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define MAX_PLATFORMS 10 

#define MAX_DEVICES 10 

#define MAX_STRING_SIZE 1000 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char pString[MAX_STRING_SIZE]; 

  cl_device_type pcdt; 

  cl_uint puint; 

  size_t psize; 

  cl_ulong pulong; 

  cl_bool pbool; 

  size_t size, t[3]; 

  int i, j; 

 

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs"); 

 

  printf("Number of platforms: %d\n", numPlatforms); 

  for ( i= 0; i < numPlatforms; ++i ) 

  { 
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    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_NAME, MAX_STRING_SIZE, pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform name: %s\n", pString); 

     

    err= clGetDeviceIDs(platforms[i],        //platform id 

                        CL_DEVICE_TYPE_ALL,  //device type 

                        MAX_DEVICES,         //size of array devices 

                        devices,             //array of device ids 

                        &numDevices);        //number of devices 

    ERROR(err, "clGetDeviceIDs"); 

     

    printf("Number of devices in platform %d: %d\n", platforms[i], numDevices); 

    for ( j= 0; j < numDevices; ++j ) 

    { 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS,           //property 

                           sizeof(cl_uint),                       //max size of property 

                           &puint,                                //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max compute units: %d\n", puint); 

 

      err = clGetDeviceInfo(devices[j],                           //device id 

                            CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS,   //property 

                            sizeof(cl_uint),                      //max size of property 

                            &puint,                               //address of property 

                            &size);                               //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max work item dimensions: %d\n", puint); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES,         //property 

                           sizeof(size_t)*3,                      //max size of property 

                           &t,                                    //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max work item sizes: %d %d %d\n", t[0], t[1], t[2]); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE,         //property 

                           sizeof(psize),                         //max size of property 

                           &psize,                                //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max work group size: %d\n", psize); 

       

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE,             //property 

                           sizeof(cl_ulong),                      //max size of property 

                           &pulong,                               //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max global mem size: %d\n", pulong); 

      

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE,    //property 

                           sizeof(cl_ulong),                      //max size of property 

                           &pulong,                               //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max constant buffer size: %d\n", pulong); 

       

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE,              //property 

                           sizeof(cl_ulong),                      //max size of property 
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                           &pulong,                               //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max local mem size: %d\n", pulong); 

       

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE,          //property 

                           sizeof(size_t),                        //max size of property 

                           &psize,                                //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device printf buffer size: %d\n", psize); 

       

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_LINKER_AVAILABLE,            //property 

                           sizeof(cl_bool),                       //max size of property 

                           &pbool,                                //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device linker available: %d\n", pbool); 

       

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_NAME,                        //property 

                           MAX_STRING_SIZE,                       //max size of property 

                           &pString,                              //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device name: %s\n", pString); 

       

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_VENDOR,                      //property 

                           MAX_STRING_SIZE,                       //max size of property 

                           &pString,                              //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device vendor: %s\n", pString); 

       

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_VERSION,                     //property 

                           MAX_STRING_SIZE,                       //max size of property 

                           &pString,                              //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device version: %s\n", pString); 

       

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DRIVER_VERSION,                     //property 

                           MAX_STRING_SIZE,                       //max size of property 

                           &pString,                              //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Driver version: %s\n", pString); 

       

      err= clGetDeviceInfo(devices[j],                            //device id 

                           CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION,            //property 

                           MAX_STRING_SIZE,                       //max size of property 

                           &pString,                              //address of property 

                           &size);                                //number of returned 

bytes 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device OpenCL C version: %s\n", pString); 

    } 

  } 
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  return 0; 

} 

user@home> ./device 

Number of platforms: 1 

Platform name: NVIDIA CUDA 

Number of devices in platform 25807936: 1 

         Device max compute units: 4 

         Device max work item dimensions: 3 

         Device max work item sizes: 512 512 64 

         Device max work group size: 512 

         Device max global mem size: 268107776 

         Device max constant buffer size: 65536 

         Device max local mem size: 16384 

clGetDeviceInfo: Invalid value. 

         Device printf buffer size: 512 

clGetDeviceInfo: Invalid value. 

         Device linker available: 171585888 

         Device name: GeForce 8600 GTS 

         Device vendor: NVIDIA Corporation 

         Device version: OpenCL 1.0 CUDA 

         Driver version: 310.44 

         Device OpenCL C version: OpenCL C 1.0 

A program kimenetét a következő módon értelmezhetjük. A szerző számítógépén egyetlen OpenCL-platform 

azonosítható, a platformhoz egy NVidia GeForce 8600 GTS grafikus kártya tartozik, amely a jegyzet írásának 

időpontjában legújabb, 310.32 verziószámú driveren keresztül vezérelhető. Az eszköz számítási egységeinek 

száma 4, maximálisan 512 méretű munkacsoportok hozhatók létre. 

Munkacsoportok létrehozása esetén azok legnagyobb megengedett kiterjedése az egyes dimenziókban 512, 512, 

64. Figyelembe véve, hogy legfeljebb 512 méretű munkacsoportok hozhatók létre, ez azt jelenti, hogy egy 

512×512 méretű kép feldolgozása során létrehozhatunk például 512×1 vagy 1×512 méretű munkacsoportokat, 

ekkor egy munkacsoport a kép egy sorának vagy oszlopának feldolgozásáért felel. Hasonlóan létrehozhatunk 

16×32, 32×16 vagy 16×16 méretű munkacsoportokat, s akkor egy munkacsoport a kép egy kicsiny téglalap 

vagy négyzet alakú blokkjának feldolgozását végzi. Nem hozhatunk létre azonban 32×32 méretű 

munkacsoportot, mert a munkacsoportok legnagyobb megengedett mérete 512. 

A munkacsoportok explicit kialakításának csak akkor van jelentősége, ha az algoritmusunkat (például a globális 

memória elérését) megfelelően optimalizálni tudjuk: például ha az egy számítási egységen futó munkaelemek a 

feldolgozandó adathalmaznak azonos területeit olvassák, akkor redukálhatjuk a globális memória lassú 

eléréséből származó teljesítmény-visszaesést oly módon, hogy a munkaelemek számára szükséges adatokat egy 

alkalommal, párhuzamosan olvassuk be a lokális memóriába, majd az egyes munkaelemek már csak a lokális 

memóriából érik el azokat. 

A program kimenetéből további érdekes tulajdonságokat olvashatunk ki: a konstans memória mérete 65 kB, ami 

meglehetősen kicsi, ezt figyelembe kell venni, amikor a konstans adatokat feltöltjük a kártyára. Érdemes a 

lehető legsűrűbben pakolni azokat, akkor is, ha esetleg meg kell változtatnunk azok reprezentációját. További 

érdekesség, hogy ez az eszköz nem tartalmaz gyorsítótárat a globális és konstans memória elérésének 

optimalizálására. Természetesen ez eszközfüggő, újabb grafikus kártyák vagy más szervezésű eszközök (például 

processzorok) tartalmazhatnak ilyen komponenseket, és az egyes memóriaterületek mérete, illetve a 

létrehozható munkacsoportok száma/mérete is változhat. 

A CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE, CL_DEVICE_LINKER_AVAILABLE tulajdonságok lekérdezése során a 

clGetDeviceInfo függvény hibával tér vissza. Ennek oka, hogy a jegyzetben az OpenCL 1.2 specifikációt 

tekintjük át, míg az NVidia GeForce 8600 GTS csak az OpenCL 1.1-t támogatja, ezért bizonyos tulajdonságok, 

funkciók nem elérhetőek. A példa jól szemlélteti, hogy miért kell gondosan feltérképeznünk az elérhető 

OpenCL-eszközöket. Az OpenCL 1.2 specifikáció szerint a kernelek tartalmazhatnak printf függvényhívást, 

az NVidia által implementált OpenCL 1.1 azonban ezt még nem támogatja, így nem beszélhetünk a printf 

puffer méretéről sem. Fontos kiemelni, hogy csak OpenCL 1.1-et támogató eszközön nem is fogunk tudunk 

lefordítani olyan kernelkódot, amely használja a printf függvényt, s ez elmondható minden olyan eszközről, 

amelyet csak az OpenCL 1.2 specifikál. 

A lekérdezett, illetve lekérdezhető tulajdonságok közül nem szerepel mindegyik a gyártók hivatalos, online 

specifikációiban, de még a fizikai termékek dobozán sem olvashatjuk őket. Így a fentihez hasonló 

példaprogramok nagyon jól felhasználhatók egy adott hardverkörnyezet tulajdonságainak feltérképezésére, 
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illetve felhasználhatjuk az egyes tulajdonságokat, hogy programunk működését azok függvényében fordítási 

vagy futásidőben finomhangoljuk. 

A fenti példaprogram futásának kimenete egy OpenCL 1.2-t támogató, CPU OpenCL-eszközzel rendelkező 

számítógépen: 

user@linux> ./device 

Number of platforms: 1 

Platform name: AMD Accelerated Parallel Processing 

Number of devices in platform -267287328: 1 

         Device max compute units: 2 

         Device max work item dimensions: 3 

         Device max work item sizes: 1024 1024 1024 

         Device max work group size: 1024 

         Device max global mem size: 2099433472 

         Device max constant buffer size: 65536 

         Device max local mem size: 32768 

         Device printf buffer size: 65536 

         Device linker available: 0 

         Device name: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7500  @ 2.93GHz 

         Device vendor: GenuineIntel 

         Device version: OpenCL 1.2 AMD-APP (1113.2) 

         Driver version: 1113.2 (sse2) 

         Device OpenCL C version: OpenCL C 1.2 

Jóllehet a kernelek indextartományokra történő végrehajtásának részleteiről még nem volt szó, elöljáróban 

elmondhatjuk, hogy az egyes munkaelemek, azaz kernel--index párok bekerülnek egy parancssorba, és vagy az 

érkezés sorrendjében, vagy attól függetlenül, az implementáció által meghatározott módon kerülnek 

végrehajtásra. 

Képzeljük el, hogy számítógépünkben egyetlen OpenCL-eszköz van, amelyen két, egymástól független, sok 

munkaelemet tartalmazó feladatot szeretnénk megoldani egymással párhuzamosan. Azzal a problémával 

szembesülhetünk, hogy nem tudjuk explicit módon megadni, melyik feladaton milyen prioritással dolgozzon az 

OpenCL-eszköz. A probléma könnyen megoldható lenne, ha két eszközzel rendelkeznénk, és azok egyszerre 

dolgozhatnának a feladatokon. Ezen megközelítés megoldására használhatjuk az 1.2-es szabványban bevezetett 

aleszköz koncepciót. Az OpenCL-eszközöket számítási egységek tömbjének tekintve, a tömböt particionálva 

virtuális eszközöket hozhatunk létre, amelyek aztán dedikáltan és párhuzamosan dolgozhatnak különböző 

problémákon. 

Aleszközöket a clCreateSubDevices8
OpenCL 1.2 függvénnyel hozhatunk létre. 

 

Specifikáció: 
cl_int clCreateSubDevices( cl_device_id 

in_device, 

                           const 

cl_device_partition_property* properties, 

                           cl_uint 

num_devices, 

                           cl_device_id* 

out_devices, 

                           cl_uint* 

num_devices_ret); 

Paraméterek: in_device -- A particionálásra szánt eszköz 

azonosítója. 

 properties -- A particionálás tulajdonságait leíró 

paraméterek listája. A 0 értékkel lezárt lista név-érték 

párokból áll. A paramétereket specifikáló konstansok 

listája a 3.4. táblázatban olvasható. 

 num_devices -- Az out_devices tömb mérete. 

 out_devices -- Az eredményként előálló aleszközök 

azonosítóinak tömbje. 

                                                           
8http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateSubDevices.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateSubDevices.html
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 num_devices_ret -- A particionálás során 

létrehozható aleszközök száma. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

3.4. táblázat - A particionálásnál megadható tulajdonságokat definiáló konstansok, 

típusuk és leírásuk 
 

Konstans Típus Leírás 
CL_DEVICE_PARTITION_EQUALLY unsigned int A tulajdonság értékeként megadott n 

aleszközre particionálja az OpenCL-

eszköz számítási egységeit. Ha a 

számítási egységek száma nem 

osztható n-nel, a kimaradó számítási 

egységek nem kerülnek 

felhasználásra. 

CL_DEVICE_PARTITION_BY_COUNT

S 
unsigned int A tulajdonságot egy nemnegatív 

értékekből álló, 
CL_DEVICE_PARTITION_BY_COUNTS

_LIST_END konstans értékkel lezárt 

lista követi. A lista minden nemnulla 

m eleméhez létrejön egy m számítási 

egységet tartalmazó aleszköz. A lista 

nemnulla elemeinek a száma nem 

lehet több, mint 
CL_DEVICE_PARTITION_MAX_SUB_D

EVICES. 

A létrehozott aleszközök azonosítóit, illetve rajtuk keresztül magukat az eszközöket éppen úgy használhatjuk, 

mint a valódi eszközökre hivatkozó azonosítókat. 

Ahogy arról beszéltünk, a clGetDeviceIDs függvénnyel létező, fizikai eszközök azonosítóit kérdezhetjük le, a 

clCreateSubDevices függvény segítségével azonban új, absztrakt eszközöket hozhatunk létre. Előbbi esetben 

a háttérben jelen lévő hardver miatt az azonosító által hivatkozott objektum nem dinamikus, az egész program 

futása során rendelkezésünkre áll. Utóbbi esetben azonban előfordulhat, hogy nincs már szükségünk a 

létrehozott aleszközökre, így azok felszabadítása, illetve menedzselése a korábban már említett kérdéseket veti 

fel. A dinamikusan, clCreateSubDevices függvénnyel létrehozott eszközök kezelésére használhatjuk a 

clRetainDevice
9

OpenCL 1.2 és clReleaseDevice10
OpenCL 1.2 függvényeket, amelyek a retain és release funkciókat 

megvalósítva rendre az aleszközobjektumhoz létrejött referenciaszámláló értékét növelik, illetve csökkentik. Ha 

nem használtuk a retain funkciót, a clReleaseDevice egyszeri hívása a paraméterként átadott objektum 

felszabadításához vezet. 

A clGetDeviceInfo függvény segítségével az eszközök architekturális, általános tulajdonságai mellett 

lekérdezhetjük az aleszközökkel, illetve azok létrehozásával kapcsolatos tulajdonságokat is, természetesen 

aleszközök azonosítóit átadva paraméterként. Ezen tulajdonságokat, a lekérdezett érték típusát és rövid leírását a 

3.5. táblázatban közöljük. 

3.5. táblázat - Az OpenCL-aleszközök clGetDeviceInfo függvénnyel lekérdezhető 

tulajdonságait specifikáló konstansok és a tulajdonságok típusa 
 

cl_device_info értéke Típus Leírás 

CL_DEVICE_PARENT_DEVICE cl_device_id A szülő OpenCL-eszköz azonosítója. 

Ha nincs szülőeszköz, azaz egy 

valódi hardvereszköz azonosítóját 

adjuk át, NULL értéket kapunk. 

                                                           
9http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainDevice.html 
10http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseDevice.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainDevice.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseDevice.html
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cl_device_info értéke Típus Leírás 

CL_DEVICE_PARTITION_MAX_SUB_

DEVICES 
cl_uint Az eszközhöz maximálisan 

létrehozható aleszközök száma. 

Értéke nem lehet nagyobb, mint az 

eszköz számítási egységeinek száma. 
CL_DEVICE_PARTITION_PROPERTI

ES 
cl_device_partition_property

[] 
A particionálási stratégiák 

azonosítóit tartalmazó, nullával 

lezárt lista. 

CL_DEVICE_PARTITION_TYPE cl_device_partition_property

[] 
Aleszköz-paraméter esetén a 

létrehozásánál megadott 

tulajdonságlistát adja. 
CL_DEVICE_REFERENCE_COUNT cl_uint Az aleszköz referenciaszámlálójának 

értéke. 

4.3. Környezet 

A platformok, majd az OpenCL-eszközök azonosítását követően az OpenCL-programunk következő lépése a 

környezet létrehozása, amire a clCreateContext11
OpenCL 1.0 függvényt használhatjuk. A környezet tetszőlegesen 

sok eszközt tartalmazhat, s ezek azonosítóinak listáját a függvényhívás során kell megadnunk. 
 

Specifikáció: 
cl_context clCreateContext( const 

cl_context_properties* properties,   

                            cl_uint 

num_devices,  

                            const 

cl_device_id* devices,  

                            

void(CL_CALLBACK *pfn_notify)(  

                                               

const char* errinfo,  

                                               

const void* private_info,  

                                               

size_t cb,  

                                               

void* user_data),  

                            void* 

user_data,  

                            cl_int* 

errcode_ret);                         

Paraméterek: properties -- A létrehozandó környezetobjektum 

tulajdonságai. 

 num_devices -- A környezethez rendelni kívánt 

eszközök száma. 

 devices -- A környezethez rendelni kívánt OpenCL-

eszközök azonosítóinak tömbje. 

 pfn_notify -- Hibakezelő függvény mutatója, ha 

értéke NULL, akkor nem lesz a környezethez hibakezelő 

függvény regisztrálva. 

 user_data -- Ezen mutató kerül átadásra a 

pfn_notify függvénynek user_data paraméterként. 

 errcode_ret -- Hiba esetén ezen címre kerül a 

hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy környezetobjektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

                                                           
11http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateContext.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateContext.html
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A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a rendelkezésre álló hardverkörnyezet egyszerűsége miatt a 

végrehajtásra használt eszközöket egyszerűbb, általánosabb módon is meg tudjuk nevezni: például minden 

OpenCL-t támogató eszközt hozzá szeretnénk rendelni a környezethez, vagy csak a GPU-processzorokkal 

szeretnénk dolgozni. Ezen szituációkban alkalmazhatjuk az egyszerűbb alakú 

clCreateContextFromType
12

OpenCL 1.0 függvényt, amelyben az eszközök listája helyett azok típusát kell csak 

megadnunk nevesített konstansok segítségével. 
 

Specifikáció: 
cl_context clCreateContextFromType( const 

cl_context_properties* properties,  

                                    

cl_device_type device_type,  

                                    

void(CL_CALLBACK *pfn_notify)(  

                                               

const char* errinfo,  

                                               

const void* private_info,  

                                               

size_t cb,  

                                               

void* user_data),  

                                    void* 

user_data,  

                                    cl_int* 

errcode_ret);                             

Paraméterek: properties -- A létrehozandó környezetobjektum 

tulajdonságai. 

 device_type -- A környezethez rendelni kívánt 

eszközök típusát leíró bitmező. A létrehozásához 

felhasználható konstansok megegyeznek a 3.2. 

táblázatban foglaltakkal. 

 pfn_notify -- Hibakezelő függvény mutatója, ha 

értéke NULL, akkor nem lesz a környezethez hibakezelő 

függvény regisztrálva. 

 user_data -- Ezen mutató kerül átadásra a 

pfn_notify függvénynek user_data paraméterként. 

 errcode_ret -- Hiba esetén ezen címre kerül a 

hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy környezetobjektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

Mindkét függvény használata esetén megjelenik a cl_context_properties* típusú paraméter, amellyel a 

létrehozni kívánt környezet tulajdonságait adhatjuk meg. A mutató egy tömböt címez, amely 

(tulajdonsag_nev, ertek) párok nullával végződő listáját tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy a 

tulajdonságok többnyire csak nagyon speciálisan, egyes OpenCL-kiterjesztésekhez kapcsolódóan értelmezhetők. 

Az egyetlen tulajdonság, amelyet minden esetben javasolt megadni, a környezethez kapcsolódó 

platformazonosítója. A tulajdonsághoz rendelt nevesített konstans a CL_CONTEXT_PLATFORM, s a listán a 

konstanst a platform azonosítójának kell követnie. Ha nem adjuk meg ezen platformtulajdonságot, akkor a 

környezethez rendelt platformot az OpenCL-implementáció határozza meg. 

A clCreateContext függvény használata során ügyelnünk kell arra, hogy ha megadunk platformazonosítót, 

akkor a paraméterként átadott eszközöknek a megadott platformhoz kell tartozniuk. 

A pfn_notify függvény a környezethez kapcsolódó hibákról érkező értesítések kezelésére alkalmas. Ha a 

környezet használata során hiba lép fel, az OpenCL meghívja a környezethez regisztrált pfn_notify függvényt: 

első paraméterként átad neki egy, a hibát leíró sztringet; második paraméterként a hibához kapcsolódó, a 

hibakeresést könnyítő bináris adathalmazt; harmadik paraméterként a bináris adathalmaz méretét bájtokban; s 

végül negyedik paraméterként a felhasználó által a környezet létrehozásakor megadott user_data paramétert. 

                                                           
12http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateContextFromType.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateContextFromType.html
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Mivel a környezetobjektumok is dinamikusan létrehozott objektumok, azok kezelésével is a retain/release 

modellt kell követnünk: a referenciaszámláló hivatkozásainak számát rendre a clRetainContext13
OpenCL 1.0 és 

clReleaseContext
14

OpenCL 1.0 függvényekkel növelhetjük, illetve csökkenthetjük. 

Egy létrehozott környezet fő tulajdonságait a platformoknál és OpenCL-eszközöknél megismertekhez hasonló 

működésű és paraméterezésű clGetContextInfo
15

OpenCL 1.0 függvénnyel kérdezhetjük le. A függvény 

paraméterezése és használata értelemszerű módosításokkal megegyezik a már bemutatott clGetPlatformInfo 

és clGetDeviceInfo függvényekével, a lekérdezhető tulajdonságokat a 3.6. táblázatban foglaljuk össze. 

3.6. táblázat - A környezetobjektumok clGetContextInfo függvénnyel lekérdezhető 

fontosabb tulajdonságaihoz tartozó konstansok és tulajdonságok típusa. 
 

cl_context_info Típus Leírás 
CL_CONTEXT_REFERENCE_COUNT cl_uint A környezetobjektumhoz létrejött 

referenciaszámláló értéke. 
CL_CONTEXT_NUM_DEVICES cl_uint A környezethez kapcsolódó 

eszközök száma. 
CL_CONTEXT_DEVICES cl_device_id[] A környezethez kapcsolódó 

eszközök azonosítói. 
CL_CONTEXT_PROPERTIES cl_context_property[] A környezet létrehozásánál megadott 

tulajdonságok listája. 

A környezetekhez kapcsolódó függvények használatának demonstrálására az alábbi egyszerű programot 

használjuk. 

3.5. példa - context.c 

#include <stdio.h> 

#include <error.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define MAX_PLATFORMS 10 

#define MAX_DEVICES 10 

#define MAX_STRING_SIZE 1000 

 

void notify(const char* errinfo, const void* private_info, size_t cb, void* user_data) 

{ 

  fprintf(*(FILE**)(user_data), "CALLBACK notification: %s\n", errinfo); 

} 

 

void contextInfo(cl_context* context) 

{ 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]= {0}; 

  char name[MAX_STRING_SIZE]; 

  size_t size; 

  int i; 

  cl_int err; 

   

  err= clGetContextInfo(*context,               //context object 

                        CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, //name of property 

                        sizeof(cl_uint),        //size of property 

                        &numDevices,            //pointer of property 

                        &size);                 //pointer of size variable 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

   

  err= clGetContextInfo(*context,                          //context object 

                        CL_CONTEXT_DEVICES,                //name of property 

                        MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id),  //size of property 

                        &devices,                          //pointer of property 

                                                           
13http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainContext.html 
14http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseContext.html 
15http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetContextInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainContext.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseContext.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetContextInfo.html
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                        &size);                            //pointer of size variable 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

   

  printf("%d devices are mapped to context %p:\n", (int)numDevices, *context); 

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

  { 

    err= clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_NAME, MAX_STRING_SIZE, &name, &size); 

    ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

    printf("\t %s\n", name); 

  } 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char pString[MAX_STRING_SIZE]; 

  cl_device_type pcdt; 

  cl_uint puint; 

  size_t psize; 

  cl_ulong pulong; 

  cl_bool pbool; 

  cl_context context; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  size_t size; 

  int i, j; 

  size_t t[3]; 

  int selected_platform, selected_device; 

 

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs"); 

 

  for ( i= 0; i < numPlatforms; ++i ) 

  { 

    printf("[%d]\t", i); 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_NAME, MAX_STRING_SIZE, &pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("%s\t", pString); 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_VENDOR, MAX_STRING_SIZE, &pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("%s\t", pString); 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_VERSION, MAX_STRING_SIZE, &pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("%s\n", pString); 

  } 

  printf("Please choose a platform! (0-%d)\n", numPlatforms-1);   

  scanf("%d", &selected_platform); 

   

  err= clGetDeviceIDs(platforms[selected_platform], CL_DEVICE_TYPE_ALL, MAX_DEVICES, 

devices, &numDevices); 

  ERROR(err, "clGetDeviceIDs"); 

   

  for ( j= 0; j < numDevices; ++j ) 

  { 

    printf("[%d]\t", j); 

    err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_VENDOR, MAX_STRING_SIZE, &pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

    printf("%s\t", pString); 

     

    err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_NAME, MAX_STRING_SIZE, &pString, &size); 

    ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

    printf("%s\t", pString); 

       

    err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_VERSION, MAX_STRING_SIZE, &pString, 

&size); 
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    ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

    printf("%s\t", pString); 

     

    err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DRIVER_VERSION, MAX_STRING_SIZE, &pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

    printf("%s\t", pString); 

     

    err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION, MAX_STRING_SIZE, 

&pString, &size); 

    ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

    printf("%s\n", pString); 

  } 

  printf("Please choose a device! (0-%d)\n", numDevices-1); 

  scanf("%d", &selected_device); 

   

  properties[0]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

  properties[1]= (cl_context_properties)platforms[selected_platform]; 

  properties[2]= 0; 

 

  printf("Create context with platform property\n"); 

  context= clCreateContext(properties,          //context properties 

                           1,                   //number of devices 

                           devices,             //array of devices 

                           notify,              //notify function 

                           &stderr,             //user_data of notify 

                           &err);               //error code pointer 

  ERROR(err, "clCreateContext"); 

   

  contextInfo(&context); 

   

  clReleaseContext(context); 

  ERROR(err, "clReleaseContext"); 

  printf("\n"); 

 

  printf("Create context from all type of device\n"); 

  context= clCreateContextFromType(properties,          //context properties 

                                   CL_DEVICE_TYPE_ALL,  //type of devices 

                                   notify,              //notify function 

                                   &stderr,             //user_data of notify 

                                   &err);               //error code pointer 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType"); 

   

  contextInfo(&context); 

   

  clReleaseContext(context); 

  ERROR(err, "clReleaseContext"); 

  printf("\n"); 

   

  printf("Create context from GPU devices\n"); 

  context= clCreateContextFromType(NULL,                //context properties 

                                   CL_DEVICE_TYPE_ALL,  //type of devices 

                                   notify,              //notify function 

                                   &stderr,             //user_data of notify 

                                   &err);               //error code pointer 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType"); 

   

  contextInfo(&context); 

  err= clReleaseContext(context); 

  ERROR(err, "clReleaseContext"); 

   

  return 0; 

} 

user@home> ./context 

[0]     NVIDIA CUDA     NVIDIA Corporation      OpenCL 1.1 CUDA 4.2.1 

Please choose a platform! (0-0) 

0 

[0]     NVIDIA Corporation      GeForce 8600 GTS        OpenCL 1.0 CUDA 310.32  OpenCL C 

1.0  

Please choose a device! (0-0) 

0 
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Create context with platform property 

1 devices are mapped to context 24010864: 

         GeForce 8600 GTS 

 

Create context from all type of device 

1 devices are mapped to context 24010816: 

         GeForce 8600 GTS 

 

Create context from GPU devices 

clCreateContextFromType: Invalid platform. 

clGetContextInfo: Invalid context. 

clGetContextInfo: Invalid context. 

1 devices are mapped to context 0: 

clGetDeviceInfo: Invalid device. 

         GeForce 8600 GTS 

clReleaseContext: Invalid context. 

A forráskódban definiált első függvény a környezetben fellépő hibák jelzésére hivatott notify függvény. A 

függvény specifikációja megfelel a környezetek létrehozásáért felelős függvény kapcsolódó paraméterének. 

Egyszerű hibakezelő függvényünkben nem használjuk a bináris adatokat, csak a hibát leíró sztringet, illetve a 

felhasználó által biztosított paramétert. Utóbbit egy fájl mutatójának tekintjük, és a függvény törzsében ezen 

fájlba írjuk a hibaüzenetet. Ahogy az a clCreateContext függvények későbbi hívásainál látható, a user_data 

a sztenderd hibakimenet mutatója, így a hibaüzenet a hibakimenetre kerül. 

A contextInfo függvény paraméterként kapja egy környezetobjektum mutatóját, és a kimenetre írja a 

környezethez rendelt OpenCL-eszközök neveit. 

A főprogram egy egyszerű interaktív felület megvalósításával kezdődik, amelyben megkérdezzük a 

felhasználótól, hogy a rendelkezésre álló platformok közül melyikkel szeretne dolgozni, valamint a platformon 

belül mely eszközhöz hozzunk létre környezetobjektumot. A környezetobjektum létrehozása után lekérdezzük 

annak tulajdonságait, majd felszabadítjuk azt. Ahogy azt a kimenetből láthatjuk, ebben az esetben a környezet 

létrehozása és felszabadítása hiba nélkül sikerült. 

A következő környezetobjektumot az első elérhető platformhoz hozzuk létre, és a CL_DEVICE_TYPE_ALL maszk 

segítségével annak minden elérhető OpenCL-eszközét bevonjuk. A környezetobjektum létrehozása, illetve a 

hozzárendelt eszközök lekérdezése és az objektum felszabadítása ismét sikeres. 

A harmadik esetben az implementációra bíztuk a platform kiválasztását, így NULL paramétert adtunk át a 

clCreateContext függvénynek tulajdonságként. A kimenet alapján azt láthatjuk, hogy nem jött létre 

környezetobjektum, s természetesen a tulajdonságainak lekérdezése, illetve felszabadítása is hibát jelez. Mindez 

jól demonstrálja azt, hogy ha valamit egy specifikáció az implementációra bíz, akkor az implementáció 

tesztelése vagy utánaolvasás nélkül nem számíthatunk rá, hogy az tényleg használhatóan működik, illetve úgy 

működik, ahogy várjuk. Megjegyezzük, hogy a példakódok rövidítése érdekében számos OpenCL-témájú 

könyvben, illetve szakirodalomban használják a clCreateContextFromType függvényt üres 

tulajdonságlistával, ez azonban a példából érthető okokból nem követendő gyakorlat. 

A hibákat természetesen nem a notify függvényen keresztül kaptuk, hiszen azt csak akkor használja az 

OpenCL-implementáció, ha van, azaz sikeresen létrejött a környezetobjektum, esetünkben azonban ez nem 

történt meg. Mivel a későbbi példaprogramok mindegyikében szükségünk lesz majd környezetobjektumok 

létrehozására, és így a hibákat jelző notify függvényre is, a függvény specifikációját az error.h, 

implementációját az error.c fájlban helyezzük el, és a továbbiakban csak hivatkozunk rá. 

5. Futtatóréteg 

A platformréteghez tartozó függvények végső célja a környezetobjektum létrehozása volt. A futtatóréteghez 

kapcsolódó függvények elsődleges célja egy környezetobjektumhoz kapcsolódó OpenCL-eszköz meghajtása. 

5.1. Parancssor 

A környezetobjektum létrehozása után minden OpenCL-t használó programban létre kell hoznunk egy 

parancssorobjektumot. Ahogy arról korábban beszéltünk, a parancssor lényegében egy sor-adatszerkezet, 
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amelyen keresztül feladatokat adhatunk egy OpenCL-eszköznek, s a létrehozására a 

clCreateCommandQueue
16

OpenCL 1.0 függvényt használhatjuk. 
 

Specifikáció: 
cl_command_queue clCreateCommandQueue( 

cl_context context,  

                                       

cl_device_id device,  

                                       

cl_command_queue_properties properties,  

                                       

cl_int* errcode_ret); 

Paraméterek: context -- Egy környezetobjektum. 

 device -- Egy olyan eszköz azonosítója, amelyet a 

context környezet létrehozásakor megadtunk. 

 properties -- Egy bitmező, amellyel a parancssor 

tulajdonságait adhatjuk meg. Az egyik legfontosabb 

ezek közül a 

CL_QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MODE_ENABLE, mely 

megadása esetén a parancssorba bekerülő parancsok 

tetszőleges sorrendben végrehajthatók. 

 errcode_ret -- Hiba esetén ezen címre kerül a 

hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy új parancssorobjektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

Parancssorobjektumok tulajdonságait a clGetCommandQueueInfo17
OpenCL 1.0 függvénnyel kérdezhetjük le, ennek 

paraméterezése és szemantikája a korábbi, hasonló függvényekével azonos, azonban használata a gyakorlatban 

ritka, ezért nem is tárgyaljuk bővebben. A lekérdezhető tulajdonságok típusait és a kapcsolódó nevesített 

konstansokat az OpenCL-specifikációban találja az olvasó. A parancssorobjektumok kezelése is a release/retain 

sémát követi, ennek megfelelően a háttérben létrejött referenciaszámláló értékét a 

clRetainCommandQueue
18

OpenCL 1.0 és clReleaseCommandQueue19
OpenCL 1.0 függvényekkel növelhetjük, illetve 

csökkenthetjük. 

Fontos megjegyeznünk, hogy egy környezethez tetszőleges számú parancssort létrehozhatunk, és ezekkel 

egyszerre ütemezhetünk egymástól független feladatokat. Ekkor fontos, hogy a feladatok ténylegesen 

függetlenek legyenek egymástól, ha ez nem teljesül, a megfelelő szinkronizációról a programozónak kell 

gondoskodnia. 

5.2. Eseményobjektumok 

A fejezet hátralévő részében számos olyan függvénnyel ismerkedünk meg, amelyek neve az Enqueue sztringgel 

kezdődik. Ezek mindegyike paraméterként vár egy parancssorobjektumot, és elhelyez (,,besorol'', ,,besoroz'') 

abba egy, az OpenCL-implementációnak kiadott, az OpenCL-eszközhöz kapcsolódó feladatot. Jellegét tekintve 

a feladat lehet memóriaművelet, kernelvégrehajtás, szinkronizációs művelet. Az Enqueue* függvények egy 

része rendelkezik egy logikai paraméterrel, amellyel megadhatjuk, hogy a függvény blokkoló vagy nem-

blokkoló módon működjön, azaz a parancssorban elhelyezett feladat végrehajtásáig blokkolja-e a gazdaprogram 

futását vagy sem. Utóbbi esetben, azaz ha a gazdaprogram nem blokkolódik a feladat végrehajtásáig, illetve ha a 

függvény egyáltalán nem rendelkezik a blokkolást vezérlő paraméterrel, a függvény a feladat parancssorba 

helyezését követően visszaadja a vezérlést a gazdaprogramnak, azaz a gazdaprogram a függvényhívást követő 

utasításon folytatja futását. Nyilvánvalóan szükség van egy mechanizmusra, amellyel meggyőződhetünk róla, 

hogy a parancssorba helyezett feladatok végrehajtása befejeződött-e, hiszen csak ezt követően használhatjuk 

biztonságosan például a kiszámolt eredményeket tartalmazó memóriaterületeket. 

                                                           
16http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateCommandQueue.html 
17http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetCommandQueue.html 
18http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainCommandQueue.html 
19http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseCommandQueue.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateCommandQueue.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetCommandQueue.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainCommandQueue.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseCommandQueue.html
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Az OpenCL a fent leírt problémák megoldására vezeti be a eseményobjektumokat, melyek segítségével a 

parancssorba helyezett feladatok állapotát monitorozhatjuk. Eseményobjektumokat vagy az Enqueue* kezdetű 

függvények hoznak létre implicit módon, vagy a programozó explicit módon. Akárhogy is jöjjenek létre, 

cl_event típusú változókon keresztül kezelhetjük őket. Az eseményobjektumok minden esetben egy feladat 

végrehajtásához kapcsolódnak, és tartalmazzák a feladat végrehajtásának állapotát. A rövidség kedvéért a 

továbbiakban erre úgy is hivatkozunk, mint az esemény állapotára. A parancssorba helyezett feladatok, 

parancsok négy különböző állapotban lehetnek, melyekre nevesített konstansokkal hivatkozhatunk: 

• CL_QUEUED -- A feladat bekerült a parancssorba. Ez az alapértelmezett állapota az Enqueue* függvények által 

létrehozott eseményeknek. 

• CL_SUBMITTED -- A programozó által létrehozott események alapértelmezett állapota. Az Enqueue* 

függvények által létrehozott események esetén a CL_SUBMITTED arra utal, hogy a parancssor a feladatot 

kiadta az OpenCL-eszköznek. 

• CL_RUNNING -- Az eseményobjektumhoz tartozó feladat végrehajtását megkezdte az OpenCL-eszköz. Ha az 

eseményobjektumhoz kapcsolódó feladat más események befejeződésére várakozik, csak akkor kerül 

CL_RUNNING állapotba, ha azok mind CL_COMPLETE állapotba kerültek. 

• CL_COMPLETE -- Az eseményhez kapcsolódó feladat végrehajtása sikeresen befejeződött. 

• Hibakód -- Az állapot negatív érték (hibakód), ha az eseményhez kapcsolódó feladat végrehajtása sikertelenül 

fejeződött be. 

Eseményobjektumokat elsősorban két módon használhatunk fel szinkronizációs célra: 

• az Enqueue* függvények minden esetben paraméterként kapják eseményobjektumoknak egy tömbjét. A 

függvények által a parancssorban elhelyezett feladat csak akkor kerülhet futó állapotba, azaz csak akkor kezdi 

meg az OpenCL-eszköz a feladat végrehajtását, ha a tömbben felsorolt eseményekhez kapcsolódó feladatok 

mindegyikének végrehajtása sikeresen befejeződött, vagyis az események CL_COMPLETE állapotba kerültek; 

• az Enqueue* függvények létrehozhatnak eseményobjektumokat, amelyek befejeződését explicit 

megvárhatjuk később ismertetésre kerülő, blokkoló függvényekkel. 

Mivel az események dinamikusan létrehozott objektumok, kezelésüknél a retain/release modellt 

alkalmazhatjuk. Az eseményobjektumokhoz létrehozott referenciaszámláló értékét a clRetainEvent20
OpenCL 1.0 

függvény segítségével növelhetjük, és a korábbiakhoz hasonlóan a clReleaseEvent21
OpenCL 1.0 függvénnyel 

csökkenthetjük. 

Eseményobjektumok tulajdonságait a parancssornál megismerthez hasonló paraméterezésű 

clGetEventInfo
22

OpenCL 1.0 függvény segítségével kérdezhetjük le. A tulajdonságokat azonosító nevesített 

konstansokat, a tulajdonságok típusát, illetve rövid leírását a 3.7. táblázatban foglaljuk össze. 

3.7. táblázat - A clGetEventInfo függvény segítségével lekérdezhető tulajdonságok 
 

cl_event_info értéke Típus Leírás 

CL_EVENT_COMMAND_QUEUE cl_command_queue Az eseményhez kapcsolódó 

parancssorobjektum. 

CL_EVENT_CONTEXT cl_context Az eseményhez kapcsolódó 

környezetobjektum. 

CL_EVENT_COMMAND_TYPE cl_command_type Az eseményhez kapcsolódó feladat 

típusát azonosító nevesített konstans, 

lehetséges értékeit a 3.8. táblázatban 

foglaljuk össze. 
CL_EVENT_COMMAND_EXECUTION_S

TATUS 
cl_int Az eseményhez tartozó feladat 

állapota: CL_QUEUED, 

                                                           
20http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainEvent.html 
21http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseEvent.html 
22http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetEventInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainEvent.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseEvent.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetEventInfo.html
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CL_SUBMITTED, CL_RUNNING, 

CL_COMPLETE vagy hibakód. 

3.8. táblázat - A parancssorba helyezhető műveleteket azonosító konstansok és a 

műveletek rövid leírása 
 

cl_command_type Leírás 
CL_COMMAND_NDRANGE_KERNEL Kernel végrehajtása egy indextartomány elemeire 

(adatpárhuzamosítás). 
CL_COMMAND_TASK Egyetlen munkaelem végrehajtása (funkcionális 

párhuzamosítás). 
CL_COMMAND_NATIVE_KERNEL Natív kernel végrehajtása. 

CL_COMMAND_READ_BUFFER Pufferobjektum olvasása. 
CL_COMMAND_WRITE_BUFFER Pufferobjektum írása. 

CL_COMMAND_COPY_BUFFER Pufferobjektum másolása. 
CL_COMMAND_READ_IMAGE Képobjektum olvasása. 

CL_COMMAND_WRITE_IMAGE Képobjektum írása. 
CL_COMMAND_COPY_IMAGE Képobjektum másolása. 
CL_COMMAND_COPY_BUFFER_TO_IMAGE Pufferobjektum másolása képobjektumba. 

CL_COMMAND_COPY_IMAGE_TO_BUFFER Képobjektum másolása pufferobjektumba. 
CL_COMMAND_MAP_BUFFER Pufferobjektum hozzárendelése a gazdaprogram 

címteréhez. 
CL_COMMAND_UNMAP_MEM_OBJECT Összerendelés megszüntetése. 
CL_COMMAND_MARKER A parancssorban lévő műveletek megjelölése. 

CL_COMMAND_ACQUIRE_GL_OBJECT GL-objektumok lefoglalása. 

CL_COMMAND_RELEASE_GL_OBJECT GL-objektumok elengedése. 

CL_COMMAND_READ_BUFFER_RECT Pufferobjektum téglalap alakú tartományának 

olvasása. 

CL_COMMAND_WRITE_BUFFER_RECT Pufferobjektum téglalap alakú tartományának írása. 
CL_COMMAND_COPY_BUFFER_RECT Pufferobjektum téglalap alakú tartományának 

másolása. 
CL_COMMAND_BARRIER Szinkronizációs pont elhelyezése. 

CL_COMMAND_MIGRATE_MEM_OBJECTS Memóriaobjektumok migrációja. 

CL_COMMAND_FILL_BUFFER Memóriaobjektum feltöltése. 
CL_COMMAND_FILL_IMAGE Képobjektum feltöltése. 

Az OpenCL-programozás egyik nehézségét az okozza, hogy a parancssorobjektumok kicsit olyanok, mint egy 

fekete doboz. Elhelyezzük bennük a feladatot, és egy eseményobjektumon keresztül egyszer csak értesülünk 

róla, hogy a feladat végrehajtása befejeződött. A háttérben zajló dolgok megismerésére, így többek között a 

feladatok sorbanállási problémáinak feltárására használhatjuk a clGetEventInfo függvénnyel azonos 

paraméterezésű clGetEventProfilingInfo23
OpenCL 1.0 függvényt. A függvény segítségével cl_ulong típusként 

ábrázolt, nanomásodpercekben értendő időpillanatokat kérdezhetünk le a következő nevesített konstansok 

segítségével: 

• CL_PROFILING_COMMAND_QUEUED -- az eseményhez kapcsolódó feladat parancssorba kerülésének ideje; 

• CL_PROFILING_COMMAND_SUBMIT -- az eseményhez kapcsolódó feladat eszközre küldésének ideje; 

• CL_PROFILING_COMMAND_START -- az eseményhez kapcsolódó feladat végrehajtásának kezdete; 

                                                           
23http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetEventProfilingInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetEventProfilingInfo.html
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• CL_PROFILING_COMMAND_END -- az eseményhez kapcsolódó feladat végrehajtásának befejezése; 

Mivel a profilingra főleg hibakeresésnél van szükség, ezért alapértelmezésként nincs bekapcsolva, azaz az 

eseményobjektumokba nem kerülnek rögzítésre a fent említett időpillanatok. A profilinghoz szükséges 

időértékek regisztrációját a parancssor létrehozásakor megadott CL_QUEUE_PROFILING_ENABLE tulajdonság 

segítségével specifikálhatjuk. 

5.3. Pufferobjektumok és a memóriakezelés 

A legtöbb programban elkerülhetetlen, hogy memóriaműveleteket végezzünk az OpenCL-eszközön, mivel a 

végrehajtás során felhasználói adatokkal szeretnénk dolgozni, és az OpenCL-eszközök számítási egységei direkt 

módon nem érik el a gazdagép memóriáját. Még a legegyszerűbb számelméleti alkalmazásoknál is, amikor a 

munkaelemek egy-egy, az indexük által definiált számra vagy számpárra számítanak ki valamit, az 

eredményekhez hozzá kell férnünk, s erre csak az eszköz memóriájának olvasásával van lehetőségünk.24 

A memóriaműveletek mindig ún. pufferobjektumokon vagy általánosabban memóriaobjektumokon25 operálnak. 

A pufferobjektumok mint memóriaobjektumok összefüggő memóriaterületnek tekinthetők. Pufferobjektumokat 

mindig a gazdaprogramban hozunk létre, azonban ezek cl_mem típusú azonosítóit mutatóparaméterként 

adhatjuk át a kerneleknek, így olyan memóriaterületeket takarnak, amelyek az OpenCL-eszköz címterében 

helyezkednek el, azonban korlátozottan, megfelelő mechanizmusokkal (függvényekkel) a gazdaprogram is 

hozzáférhet26. A pufferobjektumok létrehozása mindig egy környezetobjektumhoz kapcsolódóan történik, nem 

pedig platformok vagy eszközök direkt megadásával. Ez első pillanatra különösnek tűnhet, hiszen a 

környezetekhez több eszköz is tartozhat, ezen megközelítés okaira és részleteire hamarosan visszatérünk. Jelen 

szakaszban négy memóriaművelet (foglalás, felszabadítás, írás, olvasás) könyvtári függvényeit tekintjük át, 

majd példaprogramokkal szemléltetjük azok használatát. 

5.3.1. Pufferobjektumok létrehozása és feltöltése 

Pufferobjektumokat minden esetben a clCreateBuffer27
OpenCL 1.0 függvény segítségével hozunk létre. A létrejött 

pufferobjektumot a függvény visszatérési értékeként kapjuk meg. 
 

Specifikáció: 
cl_mem clCreateBuffer( cl_context context,  

                       cl_mem_flags flags,  

                       size_t size,  

                       void* host_ptr,  

                       cl_int* 

errcode_ret); 

Paraméterek: context -- Egy környezetobjektum azonosítója. 

 flags -- A lefoglalandó memóriaterület tulajdonságai 

(bitmező), lehetséges értékeit a 3.9. táblázatban 

foglaljuk össze. 

 size -- A lefoglalandó memóriaterület mérete 

bájtokban. 

 host_ptr -- A bufferbe feltöltendő adatok mutatója a 

gazdagép címterében. 

 errcode_ret -- Ezen címre kerül beállításra a 

hibakód, ha a végrehajtás sikertelen, NULL érték esetén 

nem kerül hibakód visszaadásra. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy memóriaobjektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

                                                           
24Megjegyezzük, hogy az 1.2-es szabvány már lehetőséget biztosít rá, hogy kernelekben használjuk a printf függvényt, így marginális 

esetekben úgy is írhatunk hasznos OpenCL-programot, hogy az memóriaműveletek nélkül, a sztenderd kimenetre írja az eredményeket. 
25Amikor memóriaobjektumokról beszélünk, akkor abba a 2D vagy 3D képek is beletartoznak, ezekkel azonban csak egy későbbi fejezetben 
ismerkedünk meg. 
26A hozzáférés természeten korlátozható, létrehozhatunk olyan pufferobjektumokat, amelyeket a gazdaprogram nem olvashat, vagy a 

kernelek nem írhatnak, ez azonban csak logikai korlátozásnak tekinthető. 
27http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateBuffer.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateBuffer.html
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3.9. táblázat - A pufferobjektumok lehetséges tulajdonságai 
 

Nevesített konstans Leírás 
CL_MEM_READ_WRITE A memóriaobjektum minden kernel által írható és 

olvasható (alapértelmezés). 
CL_MEM_WRITE_ONLY A kernelek a memóriaobjektumot írhatják, de nem 

olvashatják. 
CL_MEM_READ_ONLY A kernelek a memóriaobjektumot olvashatják, de nem 

írhatják. 
CL_MEM_USE_HOST_PTR A memóriaobjektum a gazdagép host_ptr 

memóriaterületét használja, ennek csak az eszköz 

gyorsítótárában jelennek meg a kernelek futtatásához 

szükséges részei. Használata esetén a host_ptr 

paraméter értéke nem lehet NULL. 
CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR Hasonló a CL_MEM_USE_HOST_PTR-hez, azonban 

memória kerül lefoglalásra. 

CL_MEM_COPY_HOST_PTR A host_ptr által címzett memóriaterület tartalmát 

bemásolja az OpenCL-implementáció a lefoglalt 

memóriaterületre. 

CL_MEM_HOST_WRITE_ONLY A gazdaprogram csak írni tudja a létrehozott 

pufferobjektumot. 

CL_MEM_HOST_READ_ONLY A gazdaprogram csak olvasni tudja a létrehozott 

pufferobjektumot. 

CL_MEM_HOST_NO_ACCESS A gazdaprogram nem írja és nem is olvassa a létrejött 

pufferobjektumot. 

Egy OpenCL-platform több különböző fizikai memóriával rendelkezhet, melyek elérése a CPU-és az OpenCL-

eszköz szempontjából többnyire aszimmetrikus. Az egyszerűbb tárgyalás kedvéért a továbbiakban feltételezzük, 

hogy az OpenCL-eszköz GPU: 

• a különálló grafikus kártyák dedikált memóriája a GPU-processzorok által a lehető leggyorsabban, 

legnagyobb sávszélességgel érhető el, a CPU azonban nem, vagy csak bizonyos területeihez férhet hozzá 

közvetlenül; 

• a gazdagép memóriáját a CPU a legnagyobb sávszélességgel érheti el, a GPU azonban csak korlátozottan, 

bizonyos területeihez férhet hozzá; 

• napjainkban még speciálisnak tekinthető architektúrák esetén28 mind a CPU, mind a GPU korlátozás nélkül 

hozzáférhet a rendszermemóriához, azaz a memória elérése szimmetrikus. 

Pufferobjektumokat az OpenCL-eszköz és a gazdagép memóriájában egyaránt létrehozhatunk, jóllehet speciális 

architektúrák esetén ezek a memóriák meg is egyezhetnek. Az OpenCL általánosságának köszönhető, hogy a 

memóriaobjektumok létrehozása és kezelése sok különböző módon történhet, s ezek működése erősen függ 

magától a hardvereszköztől. Az alábbiakban a GPU- és CPU-típusú OpenCL-eszközök eseteit tárgyaljuk. 

Bármilyen módon is hozzuk létre a pufferobjektumot, a láthatóságot szabályozó flagek minden esetben a 

leírásuknak megfelelően használhatjuk. Ha nem adunk meg láthatósági flaget, akkor alapértelmezésként a 

pufferobjektum a gazdaprogram által és a kernelek által is írható és olvasható. A memóriamodell tárgyalása 

során említettük a konstans memóriát fogalma, amely egy kernel végrehajtása során változatlan marad. Fontos 

kiemelni, hogy a kernelek által csak olvasható, azaz CL_MEM_READ_ONLY flaggel lefoglalt pufferobjektumok 

nem tartoznak a konstans memóriához. A konstans memória használatát az OpenCL C nyelv tárgyalása során 

részletezzük majd. 

Ha nem használjuk a CL_MEM_USE_HOST_PTR, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR flageket, akkor az OpenCL-eszközön 

történik a megfelelő méretű és láthatósági tulajdonságokkal rendelkező memóriaterület lefoglalása. Ha az 

                                                           
28Ilyen például az AMD Fusion, vagy annak leszármazottja, az AMD APU. 
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OpenCL-eszköz önálló grafikus kártya, a pufferobjektum a kártya memóriájában kerül lefoglalásra. Ha azonban 

az OpenCL-eszköz CPU, akkor a memóriaterület a gazdagép memóriában lesz lefoglalva. 

A CL_MEM_USE_HOST_PTR flag használata esetén a host_ptr értéke nem lehet NULL. Ekkor a létrejött 

pufferobjektum a gazdagép címteréhez tartozó host_ptr-t használja, annak egyfajta szinonimájaként jön létre, 

attól függetlenül, hogy az OpenCL-eszköz GPU vagy CPU. Ha az OpenCL-eszköz CPU, akkor a rajta futó 

kernelek adatmozgatás nélkül elérhetik a host_ptr memóriaterületen tárolt adatokat. Ha az OpenCL-eszköz 

önálló GPU, akkor valahányszor a kernelek a pufferobjektum elemeire hivatkoznak, adatmozgás történik a 

gazdagép memóriája és az OpenCL-eszköz között a PCI-express buszon keresztül. A megközelítés előnye, hogy 

ha egy nagy adathalmaznak csak egy kis részét használják a kernelek, és a használandó rész csak futási időben 

azonosítható, akkor nem kell a teljes adathalmazt felmásolni a grafikus kártya memóriájába, s nagyobb 

teljesítményt érhetünk el azzal, hogy csak a szükséges adatok kerülnek az OpenCL-eszközre. Az adatok 

elérésének sebességét természetesen a grafikus kártya gyorsítótárak használatával javíthatja, így ha 

CL_MEM_USE_HOST_PTR tulajdonsággal létrehozott pufferobjektum használata esetén a gazdaprogramban 

szeretnénk használni a host_ptr által címzett memóriaterületet, megfelelő szinkronizációs műveletekkel 

biztosítanunk kell, hogy az OpenCL-eszközön és a gazdagépen lévő memóriaterületek konzisztensek legyenek, 

az eszköz gyorsítótárában tárolt, esetleg módosított adatok megjelenjenek a host_ptr címen. 

A CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR leírása előtt rövid kitérőt teszünk a pinned memóriaterületek leírására. A modern 

számítógépek, illetve operációs rendszerek szinte kivétel nélkül építenek a virtuális memória koncepciójára: a 

tényleges memóriát és annak korlátait elfedik a szoftverek elől. A fizikai memóriát összefüggő részekre, ún. 

lapokra osztjuk, és a lapozás mechanizmusa során egyes lapok szükség esetén lemezre írhatók, illetve az 

operációs rendszer onnan visszaolvashatja őket. Azon lapok, amelyek tartalma lemezre íródott, szabad 

memóriaterületnek tekinthetők, oda más lapok betölthetők. A lapozásnak köszönhetően jóval több memóriát 

használhatnak programjaink, mint amennyi fizikai memória számítógépünkben ténylegesen elérhető. A lapozás 

költséges tevékenység, és vannak olyan, az operációs rendszerhez kapcsolódó adatszerkezetek, amelyek 

kilapozása, azaz lemezre írása nem szerencsés, mert azok használata nagyon gyakran előjön. Ezeket az 

adatszerkezeteket olyan lapokban tárolja az operációs rendszer, amelyek a pinned tulajdonsággal rendelkeznek, 

azaz képletesen szólva a memóriába vannak ,,szögezve'', nem lapozhatók ki onnan. Az önálló grafikus kártyák 

DMA29 vezérlője közvetlenül elérheti a pinned memóriaterületeket, azaz processzoridő használata nélkül 

olvashatja vagy írhatja azokat a területeket. A rendszermemória és a GPU közötti kommunikáció minden 

esetben pinned memóriaterületeken keresztül történik. Ha a GPU-ra feltölteni kívánt memóriaterület nem pinned 

tulajdonságú, akkor előbb átmeneti pinned memóriaterületekre másolja az OpenCL-könyvtár, majd ezen 

területekről olvassa azt a GPU DMA-vezérlője. Ezen mechanizmus ismeretében könnyen megérthető, hogy a 

pinned memóriaterületen létrejött pufferobjektumok használata miért jelent optimális sebességet a GPU és a 

memória között. 

A CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR használata esetén a CPU és a GPU által egyszerre elérhető, megosztott puffer jön 

létre. A megosztott puffer megvalósítása implementációfüggő, általánosságban azonban elmondható, hogy a 

GPU DMA-vezérlője által közvetlenül elérhető pinned memóriaterületeken jön létre a pufferobjektum: 

• az OpenCL 1.2 specifikáció30 nem fejti ki, hogy pinned vagy not-pinned memóriaterületet kell-e lefoglalni; 

• az [1] AMD OpenCL-implementáció leírása szerint31 Windows 7, Windows Vista esetén és AMD Southern 

Islands architektúrájú grafikus kártyák esetén Linux rendszereken is pinned memóriaterület kerül lefoglalásra, 

más AMD-architektúrák (Evergreen, Northern Islands) esetén viszont magán a grafikus kártyán kerül 

lefoglalásra a memóriaterület; 

• Az NVidia OpenCL Best Practices Guide32 szerint nem tudni, hogy a gazdagépen pinned vagy not-pinned 

memóriaterület kerül lefoglalásra, azonban biztosak lehetünk benne, hogy az NVidia-driver a lehető 

legnagyobb teljesítményt biztosító megoldást választja. 

Bármit is valósítson meg az implementáció, arról gondoskodnia kell, hogy a gazdaprogram és a kernelek által 

közösen elérhető memóriaterület adatainak mozgatása a lehető legnagyobb sávszélességgel történjen a gazdagép 

és az OpenCL-eszköz között. Ennek természetesen ára van: a pinned memóriaterületek lefoglalása meglehetősen 

költséges művelet. 

                                                           
29Direct Memory Access -- olyan mechanizmus, amellyel a perifériák közvetlenül, a CPU használata nélkül érhetik el a memóriát. 
30http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateBuffer.html 
31http://www.siliconwolves.net/frames/why_buy/AMD_Accelerated_Parallel_Processing_OpenCL_Programming_Guide.png 
32http://www.nvidia.com/content/cudazone/CUDABrowser/downloads/papers/NVIDIA_OpenCL_BestPracticesGuide.png 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateBuffer.html
http://www.siliconwolves.net/frames/why_buy/AMD_Accelerated_Parallel_Processing_OpenCL_Programming_Guide.png
http://www.nvidia.com/content/cudazone/CUDABrowser/downloads/papers/NVIDIA_OpenCL_BestPracticesGuide.png
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A CL_MEM_COPY_HOST_PTR flag használata esetén a létrejött puffer inicializálásra kerül a host_ptr címen 

található memóriaterületen elhelyezkedő adatokkal. A CL_MEM_COPY_HOST_PTR nem használható együtt a 

CL_MEM_USE_HOST_PTR flaggel, azonban használható a CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR konstanssal, s ekkor a CPU 

és GPU által közösen elérhető memóriaterület kerül inicializálásra a host_ptr címen lévő adatokkal. 

Bár a clCreateBuffer függvény paraméterezése magától értetődőnek tűnik, sok finomság húzódik meg a 

paraméterek mögött, amelyek ismeretében jelentős teljesítménynövekedést érhetünk el úgy, hogy a megoldandó 

problémára szabjuk a memória kezelését, a lehetőségekhez mérten minimalizálva a gazdagép és az OpenCL-

eszköz közötti adatmozgatás mennyiségét. A különböző memóriákban lefoglalt memóriaterületek hatékony 

használatára még visszatérünk a clEnqueueMapBuffer és clEnqueueUnmapMemoryObject függvények 

leírásakor. 

Pufferobjektumokat nem csak létrehozásukkor inicializálhatunk, a gazdaprogram tetszőleges pontján 

feltölthetjük valamilyen mintázattal a clEnqueueFillBuffer33
OpenCL 1.2 függvény segítségével. A függvény 

speciálisnak tekinthető abban az értelemben, hogy figyelmen kívül hagyja a pufferobjektum létrehozásakor 

megadott hozzáférést korlátozó flageket. A minta lehet egyetlen konstans, például nulla, vagy egy összetettebb, 

például alternáló mintázat. A függvény első példánk az eseményobjektumok tárgyalásánál előrevetített 

clEnqueue* kezdetű függvényekre. 
 

Specifikáció: 
cl_int clEnqueueFillBuffer( 

cl_command_queue command_queue 

                            cl_mem buffer, 

                            const void* 

pattern, 

                            size_t 

pattern_size, 

                            size_t offset, 

                            size_t size, 

                            cl_uint 

num_events_in_wait_list, 

                            const cl_event* 

event_wait_list, 

                            cl_event* 

event); 

Paraméterek: command_queue -- Parancssorobjektum. 

 buffer -- A feltöltendő pufferobjektum. 

 pattern -- A feltöltésre használt mintázat. 

 pattern_size -- A pattern tömb mérete, bájtokban. 

 offset -- A pufferobjektumon belül feltöltendő régió 

eltolása. 

 size -- A feltöltendő terület mérete, bájtokban. 

 num_events_in_wait_list -- Az event_wait_list 

tömbben mérete. 

 event_wait_list -- Eseményobjektumok 

num_events_in_wait_list méretű tömbje. 

 event -- Ezen címre kerül a feladat befejeződését jelző 

eseményobjektum. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

A függvény paraméterezése könnyen értelmezhető. A pufferobjektum kitöltése feladatként kerül be az első 

paraméterként átadott parancssorba. A kitöltésre használt mintát a pattern tömbben adjuk meg. Könnyen 

előfordulhat, hogy nem az egész puffert, hanem annak csak egy részét szeretnénk feltölteni a pattern mintával. 

Ekkor az offset paraméterrel adhatjuk meg, hogy hányadik bájttól kezdődjön a feltöltés, és a size 

paraméterrel kell megadnunk, hogy pontosan hány bájt méretű területet szeretnénk feltölteni. A következő 

                                                           
33http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueFillBuffer.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueFillBuffer.html
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három paraméter az eseményeknél megbeszéltek szerint működik: a függvény által a parancssorba helyezett 

feladat végrehajtása csak akkor kezdődik meg, amikor az event_wait_list tömbben lévő események 

mindegyike CL_COMPLETED állapotba került. Az utolsó, event paraméter egy eseménytípusú változó címe. Ezen 

címre kerül a függvény végrehajtása során a ,,puffer kitöltéshez'' mint feladathoz kapcsolódó eseményobjektum, 

ezen keresztül monitorozhatjuk a feladat végrehajtását. Általánosságban is elmondható, hogy ha utolsó 

paraméterként NULL mutatót adunk egy clEnqueue* függvénynek, nem kapunk hibás működést, hanem ekkor a 

függvény egyszerűen nem ad vissza a feladathoz kapcsolódó eseményobjektumot. 

5.3.2. Pufferobjektumok írása/olvasása 

A pufferobjektumok és a gazdagép memóriája közötti adatmozgatásra használhatjuk a clEnqueueReadBuffer 
34

OpenCL 1.0 és clEnqueueWriteBuffer35
OpenCL 1.0 függvényeket. Ahogy a nevükből is kitalálható, mindkét függvény a 

paraméterként kapott parancssorba helyezi el az olvasási vagy írási feladatot. Az olvasás természetesen arra utal, 

hogy a pufferobjektum tartalmát a gazdagép memóriájába másoljuk, míg az írási feladat során a gazdagép 

memóriájából másolunk a pufferobjektumba. Felhívjuk az olvasó figyelmét arra, hogy a 

clEnqueueReadBuffer és clEnqueueWriteBuffer függvények használatával akkor is adatmozgatás történik, 

ha a pufferobjektum valójában a gazdagép memóriájában van. Kiemeljük továbbá, hogy olvasni csak előre 

lefoglalt memóriaterületre tudunk, azaz a gazdaprogramban kell gondoskodnunk róla, hogy ott az olvasott 

adatok méretének megfelelő méretű memóriaterület rendelkezésünkre álljon. A clEnqueueReadBuffer és 

clEnqueueWriteBuffer függvények paraméterezése szinte teljesen megegyezik, ezért csak az előbbiét 

mutatjuk be részletesen. Természetesen ahol a clEnqueueReadBuffer esetén ,,olvasási feladat''-ról beszélünk, 

ott clEnqueueWriteBuffer esetén ,,írási feladat'' értendő. 
 

Specifikáció: 
cl_int clEnqueueReadBuffer(  

cl_command_queue command_queue,  

                             cl_mem buffer,  

                             cl_bool 

blocking_read,  

                             size_t offset,  

                             size_t size,  

                             void* ptr,  

                             cl_uint 

num_events_in_wait_list,  

                             const 

cl_event* event_wait_list,  

                             cl_event* 

event); 

Paraméterek: command_queue -- Ezen parancssorba kerül az 

olvasási feladat. 

 buffer -- Az olvasandó memóriaobjektum. 

 blocking_read -- Logikai paraméter: igaz értéke 

esetén az olvasási feladat befejeződéséig a függvény 

blokkolja a program futását. 

 offset -- Az olvasás a pufferobjektum kezdetétől 

számított offset bájttól kezdődik. 

 size -- Az olvasott memóriaterület mérete. 

 ptr -- A gazdagép egy címteréhez tartozó mutató, az 

olvasás eredménye itt kerül tárolásra. 

 num_events_in_wait_list -- Az event_wait_list 

tömb mérete. 

 event_wait_list -- Eseményobjektumok 

num_events_in_wait_list méretű tömbje. 

 event -- Ezen címre kerül az olvasási feladat 

befejeződését jelző esemény. 

                                                           
34http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueReadBuffer.html 
35http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueWriteBuffer.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueReadBuffer.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueWriteBuffer.html
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Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

A clCreateBuffer és clEnqueueReadBuffer függvények paraméterezésének vizsgálatakor az olvasó érdekes 

dolgot vehet észre: a clCreateBuffer egy környezetobjektumot vár paraméterként, míg a 

clEnqueueReadBuffer egy parancssort vár, amely egy környezeten belüli eszköz feladatainak ütemezéséhez 

használható. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha több OpenCL-eszközt tartalmaz a környezet, melyik fizikai 

eszközön jön létre a clCreateBuffer függvény által létrehozott memóriaobjektum? Honnan tudjuk, hogy 

melyik eszközhöz tartozó parancssort használjuk az írási vagy olvasási feladatok kiadásakor? A válasz az 

OpenCL magas absztrakciós szintjében rejlik. A gyakorlatban nincs szükségünk rá, hogy tudjuk, melyik fizikai 

eszközön jött létre a memóriaobjektum, egészen addig, amíg ugyanazon környezethez létrehozott 

parancssorokon keresztül kezeljük azt. Sőt láthattuk azt is, hogy az sem biztos, hogy a puffer ténylegesen az 

OpenCL-eszközön jön létre. Egy környezeten belül több különböző eszközhöz létrehozott parancssorral is 

használhatjuk ugyanazt a memóriaobjektumot: az OpenCL-könyvtár nyilvántartja, hogy pontosan hol található a 

pufferobjektumhoz tartozó memóriaterület, és szükség esetén az adatok megfelelő eszközre történő mozgatását 

optimalizáltan megvalósítja. Egy pufferobjektum létrehozásakor, annak első eléréséig abban sem lehetünk 

biztosak, hogy az objektum mögötti memóriaterület egyáltalán lefoglalásra került. 

A következő példaprogramban a parancssorok és pufferobjektumok létrehozására, illetve írására/olvasására 

szolgáló függvények működését mutatjuk be egy szemléletes példán keresztül. 

3.6. példa - memory.c 

#include <stdio.h> 

#include <error.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define ARRAY_SIZE 10 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem memobj; 

  cl_event event; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_context_properties properties[3]= {0}; 

  size_t size; 

   

  int input[ARRAY_SIZE], output[ARRAY_SIZE/2], i; 

   

  for ( i= 0; i < ARRAY_SIZE; ++i ) 

    input[i]= i; 

 

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs"); 

   

  properties[0]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

  properties[1]= (cl_context_properties)(platforms[0]); 

  properties[2]= 0; 

   

  context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_ALL, notify, &stderr, 

&err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType"); 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id), 

devices, &size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), &numDevices, 

&size); 
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  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

   

  queue= clCreateCommandQueue(context,             //context object 

                              devices[0],          //device 

                              0,                   //properties 

                              &err);               //error code pointer 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue"); 

   

  memobj= clCreateBuffer(context,                  //context object 

                          CL_MEM_READ_WRITE,       //read and write grants 

                          ARRAY_SIZE * sizeof(int),//size in bytes 

                          NULL,                    //host_ptr 

                          &err);                   //error code pointer 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

   

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue,                   //command queue 

                            memobj,                  //buffer object 

                            CL_TRUE,                 //blocking 

                            0,                       //offset 

                            sizeof(int)*ARRAY_SIZE,  //size in bytes 

                            input,                   //input pointer 

                            0,                       //number of events 

                            NULL,                    //array of events 

                            NULL);                   //output event pointer 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

   

  err= clEnqueueReadBuffer(queue,                       //command queue 

                            memobj,                     //buffer object 

                            CL_TRUE,                    //blocking 

                            sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), //offset 

                            sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), //size in bytes 

                            output,                     //output pointer 

                            0,                          //number of events 

                            NULL,                       //array of events 

                            NULL);                      //output event pointer 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

   

  for ( i= 0; i < ARRAY_SIZE/2; ++i ) 

    printf("%d ", output[i]); 

  printf("\n"); 

   

  clReleaseMemObject(memobj); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  return 0; 

} 

 

user@home> ./memory 

5 6 7 8 9 

A főprogramban a korábbiakhoz hasonlóan egy egyszerű, egy eszközből álló környezettel dolgozunk, és a 

hibákról értesítő függvényként is a korábban létrehozott notify függvényt használjuk. A parancssorobjektumot 

a létrejött környezethez tartozó első eszközhöz hozzuk létre. Ezt követően egy pufferobjektumot készítünk, majd 

feltöltünk oda egy egészekből álló, ARRAY_SIZE méretű számsort az input tömbből. A pufferobjektumban 

tárolt adatok második felét az output tömbbe olvassuk. Mind az olvasási, mint az írási műveleteket blokkoló 

függvényhívásokkal valósítjuk meg, ami azt jelenti, hogy a program futása az adott ponton blokkolódik a 

művelet befejeződéséig, s így a clEnqueueReadBuffer függvény visszatérése után az output tömb tartalmát 

bátran felhasználhatjuk, az olvasás biztosan befejeződött. A pufferobjektum létrehozása során az általánosság 

kedvéért írható/olvasható puffert specifikáltunk. Mivel azonban kernelfüggvényeket nem futtatunk egyelőre, így 

ennek nincs jelentősége, csak a konstansok használatát demonstráljuk a példában. Tekintve azt, hogy az input 

és output tömbök között direkt módon nem történik adatmozgatás, a output tömbbe csak a pufferobjektumon 

keresztül kerülhettek be a kimeneten megjelenő számok, így a program helyes működésére következtethetünk. 

A CL_MEM_COPY_HOST_PTR konstans használatával összevonhatjuk a clCreateBuffer és 

clEnqueueWriteBuffer függvényhívásokat, s a fentiekkel azonos működést kapunk a példaprogram alábbi 

variánsával. 
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3.7. példa - memory.c: 53-69 

                         CL_MEM_COPY_HOST_PTR | CL_MEM_READ_WRITE, //flags 

                         ARRAY_SIZE * sizeof(int),                 //size in bytes 

                         input,                                    //pointer in host 

memory 

                         &err);                                    //pointer to error 

code 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

   

  err= clEnqueueReadBuffer(queue,                      //command queue object 

                           memobj,                     //puffer object 

                           CL_TRUE,                    //blocking read 

                           sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), //offset in bytes 

                           sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), //size in bytes 

                           output,                     //pointer in host memory 

                           0,                          //number of event objects 

                           NULL,                       //array of event objects 

                           NULL);                      //pointer of output event object 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

   

 

Az előző példákban blokkoló módon hívtuk az író és olvasó függvényeket. A következő példában ugyanezen 

funkcionalitást valósítjuk meg, azonban a clEnqueueWriteBuffer függvényt nem-blokkoló módon hívjuk, és a 

szinkronizációról az általa visszaadott eseményobjektummal gondoskodunk. 

3.8. példa - memory.c: 55-82 

                         CL_MEM_USE_HOST_PTR,                      //flags 

                         ARRAY_SIZE * sizeof(int),                 //size in bytes 

                         input,                                    //pointer in host 

memory 

                         &err);                                    //pointer to error 

code 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

   

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue,                      //command queue object 

                            memobj,                     //puffer object 

                            CL_FALSE,                   //blocking read 

                            0,                          //offset in bytes 

                            sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), //size in bytes 

                            output,                     //pointer in host memory 

                            0,                          //number of event objects 

                            NULL,                       //array of event objects 

                            &writeEvent);               //pointer of output event object 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

   

  err= clEnqueueReadBuffer(queue,                      //command queue object 

                           memobj,                     //puffer object 

                           CL_TRUE,                    //blocking read 

                           sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), //offset in bytes 

                           sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), //size in bytes 

                           output,                     //pointer in host memory 

                           1,                          //number of event objects 

                           &writeEvent,                //array of event objects 

                           &readEvent);                      //pointer of output event 

object 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

   

 

5.3.3. Map/Unmap 

Ahogy azt említettük, a clEnqueueReadBuffer és clEnqueueWriteBuffer függvények használata minden 

esetben adatmozgatással jár a puffer és a gazdagép memóriája között, függetlenül attól, hogy csak írási vagy 

csak olvasási célra szeretnénk elérni az adatokat, illetve hogy a puffer az OpenCL-eszköz memóriájában vagy a 

gazdagép memóriájában helyezkedik el. A pufferobjektumokban tárolt adatok gazdaprogramból történő 
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elérésének van azonban ennél kifinomultabb, bár első olvasásra nehézkesebbnek tűnő módja, amelyet az angol 

terminológiában pinned memory access-ként hivatkoznak. 

A megközelítés alapgondolata, illetve gyakorlata a következő. 

1. Az OpenCL-puffert a gazdagép egy memóriaterületéhez, azaz a gazdagép memóriájának címteréhez tartozó 

címéhez rendeljük (clEnqueueMapBuffer). Az összerendelés során kapunk egy mutatót, amellyel a 

gazdagép címterében hozzáférhetünk a puffer tartalmához, s azon írási vagy olvasási műveleteket egyaránt 

végrehajthatunk. A összerendelés a puffer létrehozásakor megadott flagek függvényében járhat 

memóriafoglalással és a puffer tartalmának másolásával, illetve optimális esetben egyetlen mutató 

visszaadásával. 

2. Az összerendelést követően kernelek nem férhetnek hozzá a pufferobjektumhoz, azon a gazdaprogram 

végezhet műveleteket. 

3. Miután befejeztük a munkát az összerendeléskor kapott mutatóval, illetve memóriaterülettel, az 

összerendelést megszüntetjük (clEnqueueUnmapMemObject), és az esetleges változások megjelennek az 

OpenCL-pufferobjektumban, a kernelek újra használhatják azt. 

A megközelítés előnye akkor jelentkezik, ha az összerendeléssel redukáljuk az adatmozgatást az OpenCL-

eszköz és a gazdagép memóriája között. 

• Ha az OpenCL-eszköz maga a CPU, akkor a rajta létrehozott pufferobjektumok is a rendszer memóriában, a 

gazdaprogram címterében jönnek létre. A gazdaprogram címterének és a pufferobjektumnak az 

összerendelése triviálisan, a puffer mögött létrejött memóriaterület címének visszaadásával adatmozgatás 

nélkül megvalósítható. 

• Ha az OpenCL-eszköz saját memóriával rendelkezik (például önálló GPU-k esetén), és úgy hozunk létre 

pufferobjektumot, hogy az OpenCL-eszközön jön létre, azaz nem használjuk sem a 

CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR, sem a CL_MEM_USE_HOST_PTR flageket, az adatmozgatás elkerülhetetlen. 

• Ha a CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR flaggel hozunk létre memóriaobjektumot, az OpenCL-szabvány szerint a 

puffer a gazdagép azon memóriaterületén jön létre, amely az OpenCL-eszköz által a lehető leggyorsabban 

érhető el. Ez perifériális eszközök esetén többnyire pinned, azaz ki nem lapozható memóriaterületeket jelent. 

Mivel ezek a gazdaprogram címteréhez tartoznak, az összerendelés egyszerűen a puffer mögötti 

memóriaterület mutatójának visszaadását jelenti. 

• A CL_MEM_USE_HOST_PTR flag használata esetén a pufferobjektum a megadott mutatóval címzett 

memóriaterületet használja, amely nyilvánvalóan a gazdaprogram címteréhez tartozik, így az összerendelés 

ebben az esetben is adatmozgatás nélkül, egy mutató visszaadását jelenti. 

Ahogy azt a fenti felsorolásból láthatjuk, ha az OpenCL-eszköz CPU, vagy ha a pufferobjektumot a 

CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR vagy a CL_MEM_USE_HOST_PTR flagek segítségével hoztuk létre, a puffer lényegében 

a gazdagép memóriájában található, így annak elérése adatmozgatás nélkül megvalósítható. A pufferobjektumok 

elérésének megfelelő szervezése, a fent leírt működés optimális kihasználása az OpenCL-programok 

gyorsaságának alapja lehet, ha gyakran kell adatokat mozgatnunk a gazdaprogram és az OpenCL-eszköz között. 

Pufferobjektumokat a gazdagép memóriaterületeivel a clEnqueueMapBuffer36
OpenCL 1.0 függvény segítségével 

rendelhetünk össze. 
 

Specifikáció: 
void* clEnqueueMapBuffer( cl_command_queue 

command_queue,  

                           cl_mem buffer,  

                           cl_bool 

blocking_map,  

                           cl_map_flags 

map_flags, 

                           size_t offset,  

                           size_t size,  

                           cl_uint 

                                                           
36http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueMapBuffer.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueMapBuffer.html
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num_events_in_wait_list,  

                           const cl_event* 

event_wait_list,  

                           cl_event* event 

                           cl_int* 

errcode_ret); 

Paraméterek: command_queue -- Ezen parancssorba kerül az 

összerendelési feladat. 

 buffer -- A gazdagép memóriájával összerendelni 

kívánt pufferobjektum. 

 blocking_map -- CL_TRUE esetén az összerendelés 

befejeződésekor tér vissza a függvény. 

 map_flags -- Az összerendelést követően elvégezni 

kívánt műveleteket leíró bitmező. A beállítható bitek: 

CL_MAP_READ -- a gazdagép csak olvasást végez; 

CL_MAP_WRITE -- a gazdagép csak írást végez; 

CL_MAP_WRITE_INVALIDATE_REGION -- a gazdagép 

írást végez, de nem kell szinkronizálni. 

 offset -- A pufferobjektum mögötti memóriaterület 

kezdőcímének eltolása bájtban. 

 size -- Az összerendelt memóriaterület mérete. 

 num_events_in_wait_list -- Az event_wait_list 

tömb mérete. 

 event_wait_list -- Eseményobjektumok 

num_events_in_wait_list méretű tömbje. 

 event -- Ezen címre kerül a feladat befejeződését jelző 

eseményobjektum. 

 errcode_ret -- Ezen címre kerül beállításra a 

hibakód. 

Visszatérési érték: A gazdagép címterére vonatkozó mutató. 

A függvény visszatérési értéke egy olyan mutató, amely által címzett memóriaterület tartalma megegyezik a 

buffer paraméterként átadott pufferobjektum tartalmával. Ha az összerendelés adatmozgatás nélkül 

megvalósítható, akkor minden alkalommal, amikor a pufferobjektumot a gazdaprogram címterébe rendeljük, 

ugyanazon mutatót kapjuk. Ha azonban az összerendelés nem valósítható meg adatmozgatás nélkül, egy adott 

pufferobjektum esetén a clEnqueueMapBuffer minden hívásakor más és más mutatót kaphatunk visszatérési 

értékként. Az összrendelés megszüntetésére a clEnqueueUnmapMemObject37
OpenCL 1.0 függvényt használhatjuk. 

 

Specifikáció: 
cl_int clEnqueueUnmapMemObject( 

cl_command_queue command_queue,  

                                cl_mem 

buffer,  

                                void* 

mapped_ptr,  

                                cl_uint 

num_events_in_wait_list,  

                                const 

cl_event* event_wait_list,  

                                cl_event* 

event); 

Paraméterek: command_queue -- Ezen parancssorba kerül az 

olvasási feladat. 

 buffer -- A memóriaobjektum, amellyel megszüntetni 

kívánjuk az összeköttetést. 

                                                           
37http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueUnmapBuffer.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueUnmapBuffer.html
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 mapped_ptr -- A mutató, amelyen keresztül a buffer 

tartalma elérhető. 

 num_events_in_wait_list -- Az event_wait_list 

tömb mérete. 

 event_wait_list -- Eseményobjektumok 

num_events_in_wait_list méretű tömbje. 

 event -- Ezen címre kerül beírásra a feladat 

befejeződését jelző eseményobjektum. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

A clEnqueueUnmapMemObject függvény érdekessége, hogy a korábban megismert memóriakezelő 

függvényekkel ellentétben ennek nincs olyan paramétere, amellyel blokkolóvá tehetnénk a függvény hívását, 

így minden alkalommal az eseményobjektumok segítségével győződhetünk meg róla, hogy az összerendelést 

megszűnt. 

A clEnqueueMapBuffer és clEnqueueUnmapMemObject függvények használatát a korábbi, memory.c 

példaprogram alábbi variánsával szemléltetjük. 

3.9. példa - memory.c: 49-92 

                         CL_MEM_COPY_HOST_PTR,     //buffer flag 

                         ARRAY_SIZE * sizeof(int), //buffer size 

                         input,                    //host_ptr 

                         &err);                    //pointer to error code variable 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

   

  p= (int*)clEnqueueMapBuffer(queue,                           //command queue 

                                   memobj,                     //memory object 

                                   CL_TRUE,                    //blocking 

                                   CL_MAP_READ | CL_MAP_WRITE, //host operations 

                                   0,                          //offset 

                                   sizeof(int)*ARRAY_SIZE,     //size 

                                   0,                          //size of event array 

                                   NULL,                       //event array 

                                   NULL,                       //output event 

                                   &err);                      //pointer to error code 

variable 

 

  printf("input pointer:\t%p\nmapped pointer:\t%p\n", input, p); 

   

  for ( i= 0; i < ARRAY_SIZE; ++i ) 

    p[i]*= 2; 

   

  err= clEnqueueUnmapMemObject(queue,   //command queue 

                               memobj,  //memory object 

                               p,       //mapped pointer 

                               0,       //size of event array 

                               NULL,    //event array 

                               &event); //output event 

   

  err= clEnqueueReadBuffer(queue,                     //commmand queue 

                           memobj,                    //puffer object 

                           CL_TRUE,                   //blocking 

                           sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2),//offset 

                           sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2),//size 

                           output,                    //output pointer 

                           1,                         //size of event array 

                           &event,                      //event array 

                           NULL);                     //output event 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

   

  for ( i= 0; i < ARRAY_SIZE/2; ++i ) 

    printf("%d ", output[i]); 

  printf("\n"); 
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A program futásának kimenete: 

user@linux> ./memory 

input pointer:  0x7fff72fb9b70 

mapped pointer: 0x7f2e15b86000 

10 12 14 16 18 

A példaprogramban a korábbihoz hasonló módon hozunk létre egy pufferobjektumot az OpenCL-eszközön 

(esetünkben grafikus kártyán), amelybe feltöltjük az input tömb tartalmát. A puffer létrehozása után a 

clEnqueueMapBuffer függvény segítségével összerendeljük a memóriaterületet a gazdaprogram címterével, s a 

függvény visszatérési értékeként kapott címen keresztül módosítjuk a puffer tartalmát, minden elemét kettővel 

szorozva. Ahogy az a kimenetre írt mutatókból látható, az input és p mutatók nem azonosak. Ennek 

természetesen az az oka, hogy a pufferobjektum az OpenCL-eszközön jött létre, így az összerendelés során a 

gazdagép memóriájában az OpenCL-implementáció lefoglalt egy megfelelő méretű memóriaterületet, majd 

feltöltötte azt a puffer tartalmával. A clEnqueueUnmapMemObject függvény segítségével megszüntetjük az 

összerendelést, majd megvárjuk, amíg a megszüntetésre irányuló feladat be nem fejeződik. Miután a 

clEnqueueReadBuffer függvénnyel olvassuk és a kimenetre írjuk a memobj puffer tartalmát, azt tapasztaljuk, 

hogy a számok az elvárásnak megfelelően megduplázódtak. 

Ha a clCreateBuffer függvény hívását az alábbira cseréljük, a program kimenete megváltozik. 

3.10. példa - memory.c: 53-58 

                         CL_MEM_USE_HOST_PTR,      //buffer flag 

                         ARRAY_SIZE * sizeof(int), //size in bytes 

                         input,                    //host pointer 

                         &err);                    //pointer to error code variable 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

   

 

user@linux> ./memory 

input pointer:  0x7fff94363c00 

mapped pointer: 0x7fff94363c00 

10 12 14 16 18 

Jól látható, hogy a CL_MEM_USE_HOST_PTR flag hatására ugyanazt a mutatót kaptuk vissza, amelyet megadtunk, 

azaz elvárásunknak megfelelően feltételezhetően nem történt adatmozgatás. 

Harmadik variánsként, ha a puffert a CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR és CL_MEM_COPY_HOST_PTR konstansok 

segítségével hozzuk létre, ismét csak nem történik adatmozgatás a clEnqueueMapBuffer függvény hívásakor, a 

mutatók mégis különböznek, hiszen a pufferobjektum most pinned memóriaterületen jött létre, azaz költséges 

memóriafoglalás és a CL_MEM_COPY_HOST_PTR flagnek köszönhetően adatmozgatás történt. 

3.11. példa - memory.c: 53-58 

                         CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,  //buffer flags 

                         ARRAY_SIZE * sizeof(int),                      //size 

                         input,                                         //host pointer 

                         &err);                                         //pointer to 

error code variable 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

   

 

user@linux> ./memory 

input pointer:  0x7fff93b37260 

mapped pointer: 0x7f33a6e8d000 

10 12 14 16 18 

5.3.4. Egyéb memóriakezelő függvények 
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Mivel a pufferobjektumok is dinamikusan létrehozott objektumok, azok menedzselésére használhatjuk a 

retain/release modellt megvalósító clRetainMemObject
38

OpenCL 1.0 és clReleaseMemObject
39

OpenCL 1.0 

függvényeket, melyek rendre növelik, illetve csökkentik a pufferobjektumhoz létrejött referenciaszámláló 

értékét. 

A clCreateSubBuffer40
OpenCL 1.1 függvény segítségével más, már létező pufferobjektumok részeiből hozhatunk 

létre pufferobjektumokat. Ezen ,,al-pufferobjektumok'' természetesen öröklik a szülőpuffer számos 

tulajdonságát. 

Ha a pufferobjektumban egy 2D vagy 3D adatszerkezetet tárolunk sorfolytonosan, a 

clEnqueueReadBufferRect
41

OpenCL 1.1, illetve clEnqueueWriteBufferRect42
OpenCL 1.1 függvények segítségével 2D 

vagy 3D téglatest alakú, tetszőleges méretű területeket olvashatunk, illetve írhatunk. A 

clEnqueueCopyBuffer
43

OpenCL 1.0 függvénnyel memóriaobjektumok tartalmát másolhatjuk. Végül a 

clEnqueueCopyBufferRect
44

OpenCL 1.1 függvénnyel 2D vagy 3D téglatest alakú memóriaterületek tartalmát 

másolhatjuk pufferobjektumok között. 

A felsorolt függvények szemantikája és paraméterezése kézenfekvő, ezért részletesebben nem tárgyaljuk őket. 

Felsorolásukat azért adtuk meg, hogy az olvasó benyomást szerezzen róla, milyen szabványos lehetőségek 

vannak még pufferobjektumok kezelésére. 

Pufferobjektumok tulajdonságait a clGetMemObjectInfo
45

OpenCL 1.0 függvénnyel kérdezhetjük le, a 

tulajdonságokat specifikáló nevesített konstansokat, illetve azok típusát és leírását a 3.10. táblázatban foglaljuk 

össze. 

3.10. táblázat - A pufferobjektumok lekérdezhető tulajdonságait azonosító nevesített 

konstansok, a tulajdonságok típusai és rövid leírásuk 
 

cl_mem_info Típus Leírás 

CL_MEM_FLAGS cl_mem_flags A pufferobjektum létrehozásakor 

megadott flagek. 

CL_MEM_SIZE size_t A pufferobjektum mérete bájtokban. 

CL_MEM_HOST_PTR void* Ha a puffer létrehozásakor 

felhasználásra került a megadott 

host_ptr paraméter, akkor annak 

értékét kapjuk vissza, ellenkező 

esetben NULL mutatót. 

CL_MEM_REFERENCE_COUNT cl_uint A pufferobjektumhoz kapcsolódó 

referenciaszámláló értéke. 

CL_MEM_CONTEXT cl_context A puffer környezetobjektuma. 

CL_MEM_ASSOCIATED_MEMOBJECT cl_mem Ha a pufferobjektumot egy másik 

pufferobjektumból hoztuk létre, 

akkor annak azonosítóját kapjuk 

vissza. 

CL_MEM_OFFSET size_t Ha a pufferobjektumot egy másik 

pufferobjektumból hoztuk létre, 

akkor a lekérdezett objektum 

kezdetét azonosító eltolásértéket 

kapjuk vissza. 

                                                           
38http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainMemObject.html 
39http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseMemObject.html 
40http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateSubBuffer.html 
41http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueReadBufferRect.html 
42http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueWriteBufferRect.html 
43http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueCopyBuffer.html 
44http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueCopyBufferRect.html 
45http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetMemObjectInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainMemObject.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseMemObject.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateSubBuffer.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueReadBufferRect.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueWriteBufferRect.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueCopyBuffer.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueCopyBufferRect.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetMemObjectInfo.html
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5.4. Szinkronizáció 

Az előző szakaszban több példát is láthattunk rá, hogy az Enqueue* függvények segítségével hogyan 

használhatunk eseményobjektumokat szinkronizációs célra. Jelen szakaszban azt tekintjük át, hogy milyen más, 

explicit eszközöket használhatunk arra, hogy egy vagy több esemény, illetve egy parancssorba helyezett összes 

feladat befejeződéséig blokkoljuk gazdaprogramunk futását. 

5.4.1. Esemény alapú szinkronizáció 

Esemény alapú explicit szinkronizációra használhatjuk a clWaitForEvents
46

OpenCL 1.0 függvényt, amely 

paraméterként kapja eseményobjektumok egy tömbjét, s blokkolja a gazdaprogram futását, amíg a 

paraméterként kapott események mindegyike be nem fejeződik, azaz CL_COMPLETE vagy hibakód állapotba nem 

megy át. 
 

Specifikáció: 
cl_int clWaitForEvents( cl_uint num_events,  

                        const cl_event* 

event_list); 

Paraméterek: num_events -- Az event_list tömb mérete. 

 event_list -- Események tömbje, amelyek 

befejeződéséig a függvény blokkolja a program 

futását. 

Visszatérési érték: Ha a paraméterként átadott események mindegyike 

CL_COMPLETE állapotba került, CL_SUCCESS, ellenkező 

eseben hibakód. 

Példaként a memóriakezelő függvények bemutatására használt példaprogramot alakítjuk át úgy, hogy a 

clWaitForEvents függvényt használjuk szinkronizációs célra. 

3.12. példa - memory.c: 55-68 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

   

  for ( i= 0; i < ARRAY_SIZE 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memobj, CL_FALSE, 0, sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), 

output, 0, NULL, &writeEvent); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

 

  err= clWaitForEvents(1, &writeEvent); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents"); 

   

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, memobj, CL_FALSE, sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), 

sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), output, 0, NULL, &readEvent); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

   

  err= clWaitForEvents(1, &readEvent); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents"); 

 

5.4.2. Parancssor alapú szinkronizáció 

Az OpenCL API függvényeinek áttekintését két olyan függvénnyel folytatjuk, amelyek az egyes 

parancssorokban ütemezett feladatok végrehajtását kényszerítik ki, ezzel újabb szinkronizációs lehetőséget 

teremtve a gazdaprogramban. A clFlush47
OpenCL 1.0 függvény, meghívása esetén, a paraméterként kapott 

parancssorhoz rendelt minden feladatot elküldi a megfelelő eszköznek, és a feladatokhoz kapcsolódó 

eseményobjektumok CL_SUBMITTED státuszba kerülnek. A clFlush függvény nem blokkolja a gazdaprogram 

futását, így visszatérését követően nem építhetünk arra, hogy a parancssorba helyezett feladatok befejeződtek. 

Minden blokkoló függvény, amely feladatokat helyezhet a parancssorba (például clEnqueueReadBuffer stb.) 

automatikusan meghívja a clFlush függvényt a paraméterként kapott parancssorra. 

                                                           
46http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clWaitForEvents.html 
47http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clFlush.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clWaitForEvents.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clFlush.html
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Abban az esetben, ha clEnqueue* függvényekkel feladatokat helyezünk az A parancssorba úgy, hogy 

szinkronizációs célból egy B parancssorba helyezett feladathoz tartozó eseményt vagy eseményeket adunk át 

paraméterként, biztosítanunk kell, hogy ezen események CL_SUBMITTED állapotban legyenek, azaz vagy meg 

kell hívnunk explicit módon a clFlush függvényt, vagy a B parancssoron valamilyen blokkoló clEnqueue* 

függvényt kell használnunk. Ezen ,,kötelezettség'' első olvasásra furcsának tűnhet, azonban a következő, 

holtponthoz vezető szituációt kerülhetjük el vele: Tegyük fel, hogy elhelyezünk egy T1 feladatot az A 

parancssorban, majd egy ennek végrehajtásától függő T2 feladatot a B parancssorban. Az ütemezés vagy esetleg 

párhuzamos végrehajtás miatt a B parancssor hamarabb éri el az eszközt, mint az A parancssor, és elküldi a T2 

feladatot, majd csak ezt követően küldi az A parancssor a T1 feladatot az eszközre. Ekkor a T2 feladat 

végrehajtása nem indulhat meg, amíg a T1 feladat be nem fejeződött, azonban a T1 az OpenCL-eszközön csak a 

T2 után szerepel, így annak végrehajtása nem kezdődik meg, holtpont alakul ki. 

A clFlush függvényhez hasonlóan működik a clFinish48
OpenCL 1.0 függvény, azonban a clFinish blokkolja a 

program futását, amíg a paraméterként kapott parancssor összes feladata be nem fejeződik, azaz a clFinish 

függvény a clFlush és a clWaitForEvents függvények megfelelő hívásával ekvivalens. 
 

Specifikáció: 
cl_int clFlush( cl_command_queue 

command_queue); 

cl_int clFinish( cl_command_queue 

command_queue); 

Paraméterek: command_queue -- Egy parancssorobjektum. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben beállításra kerül a hibakód. 

A függvények használatának szemléltetésére ismét a memóriakezelő függvényekhez kapcsolódó 

példaprogramot alakítjuk át: 

3.13. példa - memory.c:52-70 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue"); 

  writeQueue= clCreateCommandQueue(context, devices[0], 0, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue"); 

   

  memobj= clCreateBuffer(context, 0, ARRAY_SIZE * sizeof(int), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

   

  err= clEnqueueWriteBuffer(writeQueue, memobj, 0, 0, sizeof(int)*ARRAY_SIZE, input, 0, 

NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

   

  err= clFlush(writeQueue); 

  ERROR(err, "clFlush"); 

   

  err= clEnqueueReadBuffer(readQueue, memobj, 0, sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), 

sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), output, 1, &event, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

   

  err= clFinish(readQueue); 

  ERROR(err, "clFinish"); 

   

 

Két parancssort hoztunk létre, az egyiket írási, a másikat olvasási parancsok ütemezésére használjuk. A 

clEnqueueWriteBuffer függvényt nem-blokkoló módon hívjuk, s az általa visszaadott eseményobjektumot 

szeretnénk felhasználni arra, hogy meggyőződjünk a feladat végrehajtásáról. Mielőtt azonban a 

clEnqueueReadBuffer függvénynek átadhatnánk mint szinkronizációs eseményt, explicit módon meghívjuk rá 

a clFlush függvényt. Ekkor az esemény, illetve a feladat CL_SUBMITTED állapotba kerül, s ezt követően már 

átadhatjuk a szintén nem-blokkoló olvasást megvalósító clEnqueueReadBuffer függvénynek. Az olvasás 

befejeződését a clFinish függvény segítségével biztosítjuk. 

                                                           
48http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clFinish.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clFinish.html
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5.4.3. Szinkronizációs feladatok 

A korábbiakban bemutattuk a clWaitForEvents függvényt, amelynek segítségével blokkolhattuk a 

gazdaprogram futását, amíg a paraméterként átadott eseményekhez kapcsolódó feladatok be nem fejeződtek, 

illetve az előző szakaszban bemutatott clFlush és clFinish függvények segítségével parancssor alapú 

szinkronizációra nyílt lehetőségünk. 

A gazdaprogramban használható szinkronizációs függvények harmadik csoportjával a parancssorba 

helyezhetünk szinkronizációs feladatokat. 
 

Specifikáció: 
cl_int clEnqueueMarkerWithWaitList( 

cl_command_queue command_queue 

                                    cl_uint 

num_events_in_wait_list, 

                                    const 

cl_event* event_wait_list, 

                                    

cl_event* event); 

cl_int clEnqueueBarrierWithWaitList( 

cl_command_queue command_queue 

                                     

cl_uint num_events_in_wait_list, 

                                     const 

cl_event* event_wait_list, 

                                     

cl_event* event); 

Paraméterek: command_queue -- Egy parancssorobjektum. 

 num_events_in_wait_list -- Az event_wait_list 

tömb mérete. 

 event_wait_list -- Események 

num_events_in_wait_list méretű tömbje. 

 event -- Ezen címre kerül a feladathoz tartozó 

eseményobjektum. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

A clEnqueueMarkerWithWaitList49
OpenCL 1.2 függvény egy várakozást megvalósító feladatot helyez el a 

parancssorban, amely nem üres event_wait_list esetén várakozik a tömbben szereplő eseményekhez 

kapcsolódó feladatok befejeződéséig, üres lista esetén pedig a parancssorba helyezett összes feladat 

befejeződéséig. A várakozást megvalósító feladat állapotát az event címre írt eseményobjektummal 

követhetjük. Felhasználásának egy jellemző esete az, amikor olyan eseményobjektumot szeretnénk használni 

például egy Enqueue* függvénnyel szinkronizációs célra, amely csak akkor válik befejezetté, ha a parancssorba 

előtte elhelyezett feladatok mindegyike befejeződött. 

A clEnqueueBarrierWithWaitList50
OpenCL 1.2 ugyanolyan várakozási feladatot helyez el a parancssorban, mint a 

clEnqueueMarkerWithWaitList függvény, azonban blokkolja a feladatok végrehajtását a várakozási 

paraméterként kapott események mindegyikének, vagy üres lista esetén a parancssorba előtte bekerült feladatok 

mindegyikének befejeződéséig. 

A függvények használatát az előzőkhöz hasonló példaprogramon keresztül szemléltetjük. 

3.14. példa - memory.c:55-70 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

   

  for ( i= 0; i < ARRAY_SIZE; ++i ) 

  { 

    err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memobj, CL_FALSE, 0, sizeof(int), input + i, 0, 

                                                           
49http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueMarkerWithWaitList.html 
50http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueBarrierWithWaitList.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueMarkerWithWaitList.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueBarrierWithWaitList.html
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NULL); 

    ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

  } 

 

  err= clEnqueueMarkerWithWaitList(queue,        //command queue 

                                   0,            //number of events to wait for 

                                   NULL,         //array of events 

                                   &writeEvent); //address of output event 

   

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, memobj, CL_TRUE, sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), 

sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), output, 1, writeEvent, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

   

 

A pufferobjektum feltöltését egy ciklusban végezzük, amely ARRAY_SIZE darab írási műveletet jelent. A 

gyakorlatban ez egy előre nem ismert, felhasználói bemenettől függő, nagyszámú Enqueue* függvényhívás-

sorozatot jelképez. A hatékonyságot szem előtt tartva nem-blokkoló módon használjuk a függvényeket. Tegyük 

fel, hogy a parancssorba teendő következő feladatot csak az előző feladatok befejeződése után szeretnénk 

végrehajtani, azaz a már parancssorba helyezett feladatok befejeződését mint szinkronizációs pontot szeretnénk 

felhasználni. Alapjában véve három lehetőségünk van: 

• A clEnqueue* függvények hívása előtt létrehozzuk eseményobjektumoknak egy dinamikusan növelhető 

listáját, amelybe az output paraméterként visszaadott eseményeket gyűjtjük. Ezt a tömböt a 

clWaitForEvents vagy a clEnqueueReadBuffer függvénynek paraméterként átadva megvalósíthatjuk 

ugyan a szinkronizációt, azonban a sok plusz kód programunk olvashatóságának és áttekinthetőségének 

rovására megy. További hátrány, hogy a függvény blokkolja a hívó programrész futását egészen addig, amíg 

az eseményekhez kapcsolódó feladatok be nem fejeződnek. Ezen időben a CPU hasznos munkát is 

végezhetne. 

• A clFinish függvény segítségével a parancssorban szereplő összes feladat befejeződéséig blokkoljuk a 

program futását. Ennek hátránya, hogy többet valósít meg annál, amire nekünk szükségünk van: jóllehet a 

clFinish blokkoló működése miatt a parancssorba helyezett feladatok biztosan befejeződnek, amikor a 

gazdaprogram visszakapja a vezérlést, a gazdaprogram blokkolt állapotban áll, amíg az OpenCL-eszköz 

dolgozik, holott hasznos tevékenységet is végezhetne. Használhatjuk továbbá a clFlush függvényt, amellyel 

explicit módon küldhetjük el a parancssorban lévő feladatokat az OpenCL-eszközre. Ekkor azonban explicit 

módon nyúlunk bele az OpenCL-implementáció ütemezésébe, ami ronthat annak hatékonyságán. 

• Harmadik lehetőségünk a clEnqueueMarkerWithWaitList függvény használata, mellyel egyetlen 

függvényhívással készíthetünk a parancssorba helyezett események mindegyikét reprezentáló 

eseményobjektumot, s ezt kényelmesen felhasználhatjuk a clEnqueueReadBuffer függvényben mint 

előfeltételt. 

A példában a clEnqueueMarkerWithWaitList használata funkcionálisan megegyezik azzal, mint ha a 

parancssorba helyezett írási feladatokhoz létrejött események tömbjét adtuk volna át a clEnqueueReadBuffer 

függvénynek előfeltételként, azonban a megvalósítás sokkal elegánsabb, hiszen tetszőleges számú esemény 

tárolását megvalósító dinamikus adatszerkezet helyett egyetlen, beszédes függvényhívással valósíthattuk meg a 

kívánt szinkronizációs szerkezetet. 

5.5. Programobjektumok 

Áttekintettük eddig az OpenCL-eszközrendszer feltérképezésének, inicializálásának lépéseit és a memóriakezelő 

illetve szinkronizációs függvények használatát. A párhuzamos végrehajtás felé vezető következő lépés a 

párhuzamosan végrehajtható kernelek létrehozása. A kernelprogramok írására használható OpenCL C nyelvvel 

a következő fejezetben ismerkedünk meg részletesen. A szakasz hátralévő részében az OpenCL C nyelvű 

programok fordításának lépéseit, lehetőségeit vizsgáljuk. A fejezet példakódokkal történő illusztrálásával nincs 

könnyű dolgunk, ugyanis az OpenCL C nyelvvel csak a következő fejezetben foglalkozunk részletesen. 

Elöljáróban azonban elmondhatjuk, hogy az OpenCL C nyelv az ANSI C nyelv egy kiterjesztése, így egyszerű 

ANSI C nyelvű kódokat probléma nélkül tudunk fordítani és linkelni az OpenCL C fordítójával, jóllehet a 

kiterjesztés egyes elemeinek használata nélkül futtatni még nem fogjuk tudni őket. 
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Az OpenCL-eszközön futtatható kódokat ún. programobjektumok formájában kezeljük. A programobjektumok 

az OpenCL C kódnak három állapotát tartalmazhatják: 

• forráskód -- az OpenCL C kód, sztringként; 

• bináris kód -- a lefordított, de még nem linkelt forráskód; 

• végrehajtható kód -- a lefordított és linkelt, végrehajtható kernelkód. 

Jelen szakaszban azon könyvtári függvényekkel ismerkedünk meg, amelyekkel programobjektumokat 

hozhatunk létre forrás-, bináris vagy végrehajtható kódból, illetve amelyekkel a forrás- vagy bináris kódból a 

végrehajtható kódhoz juthatunk. 

5.5.1. Programobjektumok létrehozása 

Legegyszerűbb dolgunk akkor van, ha beépített kerneleket szeretnénk használni, azaz olyan, az OpenCL-

eszközön végrehajtható kódokat, amelyek az OpenCL-implementáció részét képezik. A beépített kernelek már 

szóba kerültek korábban: egy OpenCL-eszköz tulajdonságai között lekérdezhetjük az elérhető beépített kernelek 

listáját, amelyet nevük pontosvesszővel elválasztott felsorolásaként kapunk meg. Beépített kernelekből a 

clCreateProgramWithBuiltInKernels
51

OpenCL 1.2 függvény segítségével hozhatunk létre programobjektumot. 
 

Specifikáció: 
cl_program 

clCreateProgramWithBuiltInKernels( 

cl_context context, 

                                              

cl_uint num_devices, 

                                              

const cl_device_id* device_list, 

                                              

const char* kernel_names, 

                                              

cl_int* errcode_ret); 

Paraméterek: context -- A párhuzamos végrehajtás alapjául 

szolgáló környezet. 

 num_devices -- A végrehajtás során használt 

eszközök száma. 

 device_list -- A végrehajtásra használt eszközök 

azonosítóit tartalmazó tömb. 

 kernel_names -- A felhasználandó beépített kernelek 

neve pontosvesszővel elválasztva. 

 errcode_ret -- Hiba esetén ezen címre kerül 

beállításra a hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy cl_program objektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

A gyakorlatban leggyakrabban azzal az esettel találkozhatunk, amikor az általunk megírt szöveges OpenCL C 

kódot szeretnénk használni. Ekkor a végrehajtható programig több lépésben juthatunk el. Az első lépés, hogy a 

forráskódból létrehozunk egy programobjektumot. Fontos kiemelni, hogy itt még nem történik fordítás, sem 

linkelés, nem készül végrehajtható kód, a szöveges forráskódnak egy, az OpenCL-szabvánnyal kompatibilis 

reprezentációja jön létre. OpenCL C forráskódból a clCreateProgramWithSource52
OpenCL 1.0 függvénnyel 

hozhatunk létre programobjektumot. 
 

Specifikáció: 
cl_program clCreateProgramWithSource( 

cl_context context, 

                                      

cl_uint count, 

                                                           
51http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateProgramWithBuiltInKernels.html 
52http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateProgramWithSource.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateProgramWithBuiltInKernels.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateProgramWithSource.html
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                                      const 

char** strings, 

                                      const 

size_t* lengths, 

                                      

cl_int* errcode_ret); 

Paraméterek: context - A párhuzamos végrehajtás alapjául szolgáló 

környezet. 

 count -- A strings tömb mérete. 

 strings -- Az OpenCL C nyelvű forráskódokat 

tartalmazó karaktertömbök mutatói. 

 lengths -- A strings karaktertömbök hosszát 

tartalmazó tömb. 

 errcode_ret -- Hiba esetén ezen címre kerül 

beállításra a hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy cl_program objektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

Klasszikus, asztali számítógépekre szánt programjainkat sokszor forráskód formájában portoljuk más 

architektúrákra, operációs rendszerekre, s azon megfelelő kapcsolókkal történő fordítást és linkelést követően 

egy, az adott hardverkörnyezetre optimalizált megoldást kapunk. Nincs ez másként az OpenCL-eszközökön futó 

programokkal sem, valahányszor más hardverkörnyezetbe kerülnek, az adott hardverkörnyezetnek megfelelő 

végrehajtható programot kell készítenünk. A fordítást és linkelést a később ismertetésre kerülő 

clBuildProgram függvénnyel vagy a clCompileProgram és clLinkProgram függvényekkel tehetjük meg, 

futásidőben. Ha beépítjük a gazdaprogramba, hogy az minden futtatása során fordítsa le az OpenCL C kódunkat, 

akkor egy adott hardverkörnyezetben az első fordítás után felesleges munkát végez a programunk. Ennek 

elkerülésére lehetőségünk lesz a bináris és végrehajtható kódok lekérdezésére, majd fájlba mentésére. A fájlba 

mentett bináris vagy végrehajtható kódot beolvasva kihagyhatjuk az OpenCL C kódok fordításának sokszor igen 

időigényes lépését. Bináris és végrehajtható kódokból programobjektumot a 

clCreateProgramWithBinary
53

OpenCL 1.0 függvénnyel hozhatunk létre. 
 

Specifikáció: 
cl_program clCreateProgramWithBinary( 

cl_context context, 

                                      

cl_uint num_devices, 

                                      const 

cl_device_id* device_list, 

                                      const 

size_t* lengths, 

                                      const 

unsigned char** binaries, 

                                      

cl_int* binary_status, 

                                      

cl_int* errcode_ret); 

Paraméterek: context -- A párhuzamos végrehajtás alapjául 

szolgáló környezet. 

 num_devices -- A device_list tömb elemeinek 

száma. 

 device_list -- Azon eszközök azonosítóinak tömbje, 

amelyekre lefordított, bináris kóddal rendelkezünk. 

 lengths -- A bináris programkódokat tartalmazó 

tömbök hosszának tömbje. 

 binaries -- Bináris programkódok num_devices 

elemszámú tömbje. A paraméterek megadása során 

arra kell ügyelnünk, hogy a binaries[i] bináris kód 

                                                           
53http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateProgramWithBinary.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateProgramWithBinary.html
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hossza lengths[i] legyen, és a devices[i] 

azonosítójú eszközre legyen lefordítva. 

 binary_status -- num_devices elemszámú tömb, 

amelynek i-edik eleme CL_SUCCESS értéket vesz fel, 

ha az i-edik kód betöltése sikeresen megtörtént. 

 errcode_ret -- Sikertelen végrehajtás esetén ezen 

címre kerül beállításra a hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy cl_program objektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

Összefoglalva tehát programobjektumok létrehozására három lehetőségünk van: 

• Beépített kernelek használata esetén nincs szükségünk OpenCL C kódra, a program az OpenCL-

implementáció része, és feltételezhetően jól optimalizált megoldást valósít meg. 

• Ha OpenCL C kódot írunk, a clCreateProgramWithSource függvényt előbb-utóbb meg kell hívnunk, mert 

az OpenCL C kódot csak és kizárólag cl_program objektumokon keresztül tudjuk lefordítani és linkelni. 

• Ha már egyszer lefordítottuk a forráskódot, az előálló bináris kódot a később ismertetésre kerülő eszközökkel 

lemezre menthetjük, s ekkor a későbbi végrehajtások esetén kihagyhatjuk a fordítás/linkelés lépését, ha a 

clCreateProgramWithBinary függvénnyel a bináris vagy végrehajtható kódból hozzuk létre a 

programobjektumot. 

Ismét kiemeljük, hogy a programobjektumok létrehozásakor nem történik sem fordítás, sem linkelés, sem 

futtatás. A programobjektum csak a forrás-, bináris és futtatható kódok közös, OpenCL-kompatibilis 

reprezentációja. 

5.5.2. Fordítás, linkelés 

Összehasonlítva az OpenCL-t a hasonló felépítésű eszközrendszerekkel, az egyik szembetűnő különbség, hogy 

OpenCL-ben csak korlátozottan állnak rendelkezésünkre offline54 fordítóprogram-alkalmazások (mint például 

NVidia CUDA esetén az nvcc), amelyekkel előre lefordíthatnánk OpenCL C nyelvű kódjainkat. Jóllehet vannak 

kezdeményezések (például az Organic Vectory gondozásában megjelent clcc fordító55), illetve egyes gyártók 

biztosítanak ilyen eszközöket (az Intel OpenCL SDK már rendelkezik offline fordítóval 56), nem tekinthetjük 

azokat általánosan elérhető, bevett megoldásnak. Ennek nyilvánvaló oka az, hogy a fordítóprogramok 

hardverspecifikusak, tehát ha úgy építjük fel programunkat, hogy az feltételezi egy külső OpenCL C fordító 

jelenlétét, akkor programunk használhatatlan lesz olyan rendszeren, amely nem rendelkezik ilyen 

fordítóprogrammal. Az általános megoldás egy olyan OpenCL-fordító lehetne, amely az összes OpenCL-t 

támogató hardverre képes fordítani, ez azonban még nem valósult meg. 

Ha az OpenCL C forráskódokból a gazdaprogram futása során létrehoztunk egy programobjektumot, akkor 

abból egy lépésben a clBuildProgram
57

OpenCL 1.0 függvénnyel, két lépésben a clCompileProgram, 

clLinkProgram függvények hívásával készíthetünk végrehajtható kódot. 
 

Specifikáció: 
cl_int clBuildProgram( cl_program program, 

                       cl_unit num_devices, 

                       const cl_device_id* 

device_list, 

                       const char* options, 

                       void (CL_CALLBACK* 

pfn_notify)(cl_program program,  

                                                      

void* user_data), 

                       void* user_data); 

                                                           
54Online fordításról beszélünk, ha az OpenCL C kódot a gazdaprogram futása során fordítjuk le az elérhető OpenCL-eszközre. Ennek 
megfelelően offline fordításnak nevezzük, amikor az OpenCL C kódot már az azt használó gazdaprogram futtatása előtt lefordítjuk. 
55http://www.organicvectory.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=93 
56http://software.intel.com/sites/billboard/intel-opencl-sdk-15 
57http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clBuildProgram.html 

http://www.organicvectory.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=93
http://software.intel.com/sites/billboard/intel-opencl-sdk-15
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clBuildProgram.html
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Paraméterek: program -- Egy OpenCL C forráskódot tartalmazó 

programobjektum. 

 num_devices -- A device_list tömb elemeinek 

száma. 

 device_list -- num_devices darab OpenCL-eszköz 

azonosítóját tartalmazó tömb. 

 options -- A fordítás és linkelés kapcsolóit tartalmazó 

karaktertömb, lehetséges értékeit az 3.11. és 3.12. 

táblázatokban foglaljuk össze. 

 pfn_notify -- Egy alkalmas specifikációjú függvény, 

amelyet a clBuildProgram függvény akkor hív meg, 

amikor a bináris kód elkészült. NULL paraméter esetén 

a függvény blokkolja a program futását a bináris kód 

elkészültéig, ellenkező esetben nem blokkolja, a 

fordítás befejeztéről a pfn_notify függvényen 

keresztül értesülhetünk. 

 user_data -- Ezen paramétert kapja meg a 

pfn_notify függvény második paramétereként. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

3.11. táblázat - A legfontosabb OpenCL C fordítási kapcsolók 
 

Kapcsoló Leírás 

-Dname Az előfeldolgozó definiálja a name konstanst 1 

értékkel, használata teljesen analóg a GCC megfelelő 

kapcsolóinak használatával. 

-Dname=definition Az előfeldolgozó definiálja a name makrót 

definition értékkel. 
-Idir Hozzáadja a dir könyvtárat azon listához, amelyekben 

az előfordító a #include <.> direktíva segítségével 

megadott header-fájlokat keresi. 
-cl-single-precision-constant A dupla pontosságú lebegőpontos konstansok 

egyszeres pontosságúként kezelése. 
-cl-denorms-are-zero Megadása esetén a nullához nagyon közeli, 

alulcsorduló lebegőpontos értékek nullára változnak. 
-cl-opt-disable Mindennemű optimalizálás kikapcsolása. 
-cl-mad-enable Az a*b+c alakú konstrukciók helyettesítése a mad 

művelettel. Az eredmény gyorsabb kód lesz, de 

veszítünk a számértékek pontosságából. 
-cl-no-signed-zeros Azt jelezhetjük vele, hogy a 0.0 érték előjelére nem 

építünk, ami kihasználható egyes optimalizálási 

műveleteknél. 
-cl-unsafe-math-optimizations A pontosságot és a megfelelő IEEE-szabványokat 

figyelmen kívül hagyó optimalizálási lehetőségeket 

kapcsolhatjuk be (magában foglalja a -cl-mad-

enable és cl-no-signed-zeros kapcsolókat is). 
-cl-finite-math-only A lebegőpontos aritmetikai műveletek optimalizálása, 

azzal a feltétellel, hogy biztosan nem jelennek meg 

NaN és inf értékek a program futása során. 
-cl-fast-relaxed-math Megadása egyenértékű a -cl-finite-math-only és 

-cl-unsafe-math-optimizations flagek 

megadásával. 
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-w Megadása esetén nem jelennek meg figyelmeztető 

üzenetek, ún. warningok. 

-Werror Minden figyelmeztető üzenetet (warning-ot) 

hibaüzenetnek tekint. 

-cl-std= Meghatározhatjuk vele az OpenCL C nyelv verzióját. 

Lehetséges értékei: CL1.1 vagy CL1.2. 

Alapértelmezése az eszköz által támogatott OpenCL C 

verzió, amelyet a clGetDeviceInfo függvénnyel le is 

kérdezhetünk. 

3.12. táblázat - A legfontosabb OpenCL C linkelési kapcsolók 
 

Kapcsoló Leírás 
-cl-kernel-arg-info Megadása esetén a kódokban előforduló 

kernelfüggvényekhez tárolásra kerül a paraméterek 

neve, típusa, címe, minősítői, s ezek a későbbiekben le 

is kérdezhetők. 
-create-library Bekapcsolásával programkönyvtár készül a megadott 

programból. 
-enable-link-options Megadása esetén használhatjuk a -cl-denorms-are-

zero, -cl-no-signed-zeroes, -cl-unsafe-math-

optimization, -cl-finite-math-only és -cl-

fast-relaxed-math kapcsolókat, amelyeket a linker 

alkalmazni fog minden megadott programobjektumra, 

illetve azokra a programkönyvtárakra, amelyek az -

enable-link-option kapcsolóval lettek linkelve. 

A clBuildProgram függvénynek egy kötelező paramétere van: az OpenCL C forráskódot tartalmazó 

cl_program objektum, melynek tartalmából a függvény végrehajtható kódot készít. A végrehajtható kód 

minden olyan eszközre elkészül, amelynek azonosítóját megadtuk a második és harmadik paraméterként átadott 

tömbben. Ha a függvény üres tömböt kap, akkor minden olyan OpenCL-eszközhöz elkészül a végrehajtható 

program, amely a programobjektum létrehozásakor megadott környezetnek része. A fordítást menetét a 

szokásos, parancssoros fordításhoz hasonlóan kapcsolókkal vezérelhetjük, melyeket az options 

karaktertömbben adhatunk meg. Az elkészült végrehajtható kódok a paraméterként kapott programobjektumba 

kerülnek, így az a függvény sikeres lefutását követően már felhasználható a kernelek futtatása felé vezető út 

következő lépéséhez: kernelobjektumok létrehozásához. 

A clBuildProgram függvény egyik sajátos tulajdonsága, hogy blokkoló és nem-blokkoló módon is hívható, 

attól függően, hogy ötödik paramétere NULL mutató vagy sem. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy nem-blokkoló 

végrehajtás esetén a szinkronizáció miért nem a jól bejáratott eseményobjektumok segítségével történik? Miért 

egy call-back függvényen keresztül értesülhetünk a bináris kód elkészültéről? A válasz az eseményobjektumok 

absztrakt jelentésével, illetve működésével magyarázható: a parancssorokba helyezett, s az OpenCL-eszköznek 

kiadott feladatok állapotáról tájékoztatnak. A forráskódok lefordítása nem az OpenCL-eszközön történik, a 

fordítást a gazdagépen futó OpenCL-implementáció végzi, így az eseményvezérelt programozás egy másik, 

egyszerű megközelítését, az ún. call-back függvényeket alkalmazták a szabvány készítői, ami egyszerűbb 

megoldásnak bizonyul, mint az eseményobjektumokhoz hasonló eszközök egy újabb osztályát létrehozni58. 

Összetett esetben, nagyobb programok esetén a végrehajtható kódot a szokásos, ANSI C alkalmazások fordítási 

és linkelési lépéseihez hasonlóan, két lépésben is elkészíthetjük. OpenCL C forráskódot a 

clCompileProgram
59

OpenCL 1.2 függvény segítségével fordíthatunk bináris kóddá, s ez a bináris kód az ANSI C 

terminológiában a tárgykód megfelelője: lefordított, de még nem futtatható kód, hiányzó referenciákat 

tartalmazhat külső függvényekre. A forráskódot természetesen ebben az esetben is programobjektumok 

                                                           
58Nem-blokkoló függvényhívás esetén a fordítás befejezéséig további hasznos munkát végezhetünk a gazdaprogramban. Megjegyezzük, 

hogy szál alapú párhuzamos programozási technológiák (például a széleskörűen elterjedt Pthreads) segítségével könnyen implementálhatunk 

az események és a clWaitForAll függvény működéséhez hasonló megoldást: a pfn_notify függvénynek átadott felhasználói 

paraméter egy ún. feltételes változó amely értékét a függvény hamisról igazra állítja; megfelelő Pthreads eszközök segítségével a főprogram 

futását tetszőleges ponton blokkolhatjuk a feltételes változó beállításáig. 
59http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCompileProgram.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCompileProgram.html
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reprezentálják, melyeket a clCreateProgramWithSource függvény segítségével hozhatunk létre. Ahogy a 

clCompileProgram függvény nevét követő alsó indexben jelezzük, az önálló fordítási és linkelési lépések csak 

az OpenCL 1.2 verziótól érhetőek el, így ezen függvények használatát NVidia eszközzel rendelkező olvasók a 

jegyzet írásának időpontjában nem tudják kipróbálni. 
 

Specifikáció: 
cl_int clCompileProgram( cl_program 

program, 

                         cl_uint 

num_devices, 

                         const 

cl_device_id* device_list, 

                         const char* 

options, 

                         cl_uint 

num_input_headers, 

                         const cl_program* 

input_headers; 

                         const char** 

header_include_names, 

                         void (CL_CALLBACK* 

pfn_notify)(cl_program program, 

                                                        

void* user_data), 

                         void* user_data); 

 

Paraméterek: program -- A megfelelő környezetobjektum. 

 num_devices -- A device_list tömb elemeinek 

száma. 

 device_list -- Azon eszközök azonosítóinak tömbje, 

amelyekre le szeretnénk fordítani a kódot. 

 options -- A fordítási opciókat tartalmazó 

karaktertömb, lehetséges értékeit a 3.11. táblázatban 

foglaljuk össze. 

 num_input_headers -- A header-fájlok száma. 

 input_headers -- A header-fájlokhoz tartozó 

forráskódokból létrehozott programobjektumok. 

 header_include_names -- A header-fájlok nevei. 

 pfn_notify -- A fordítási hibák kezelésére szolgáló 

értesítő függvény. 

 user_data -- A pfn_notify függvénynek átadott 

felhasználói paraméter. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

A függvény paraméterezése és használata könnyen megérthető a clBuildProgram ismeretében. A 

programobjektumot, az OpenCL-eszközöket és a fordítási opciókat specifikáló paraméterek értelmezése 

kézenfekvő, és a pfn_notify függvény is a blokkoló, illetve nem-blokkoló végrehajtáshoz kapcsolódóan 

használható. Zavarba ejtők lehetnek azonban a header-fájlokhoz kapcsolódó paraméterek. OpenCL C 

programjainkban két módon használhatunk header-fájlokat. Az egyik megközelítés, amikor a header-fájlok a 

fájlrendszerünkön jól meghatározott helyen találhatók, s az options paraméter részeként megadjuk elérési 

útjukat az -I kapcsoló utótagjaként. A másik megoldás az, ha a header-fájlokból programobjektumokat 

készítünk a clCreateProgramWithSource függvény segítségével, s ezeket adjuk át a num_input_headers és 

input_headers paraméterek által specifikált tömbben. Mivel a programobjektumokhoz nem tartozik fájlnév, 

ezért a header_include_names sztring tömbben fel kell sorolnunk, hogy mely header-fájlok szerepelnek a 

input_headers tömbben. Egész pontosan az input_headers[i] forráskód azon include direktíva helyére 

fog beépülni, amely a header_include_names[i] header-fájlt include-olja. 
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A lefordított, bináris kódok linkelésére, végrehajtható program vagy programkönyvtár előállítására 

használhatjuk a clLinkProgram60
OpenCL 1.2 függvényt. 

 

Specifikáció: 
cl_program clLinkProgram( cl_context 

context, 

                          cl_uint 

num_devices, 

                          const 

cl_device_id* device_list, 

                          const char* 

options, 

                          cl_uint 

num_input_programs, 

                          const cl_program* 

input_programs; 

                          void 

(CL_CALLBACK* pfn_notify)(cl_program 

program, 

                                                         

void* user_data), 

                          void* user_data, 

                          cl_int* 

errcode_ret); 

 

Paraméterek: context -- A környezet, amelyhez a programobjektum 

tartozik. 

 num_devices -- A device_list tömb elemeinek 

száma. 

 device_list -- Azon eszközök azonosítóinak tömbje, 

amelyekre lefordított kernelkóddal rendelkezünk. 

 options -- A linkelési opciókat tartalmazó 

karaktertömb. 

 num_input_programs -- A linkelendő 

programobjektumok száma. 

 input_programs -- A linkelendő 

programobjektumok. 

 pfn_notify -- A linkelési hibák kezelésére szolgáló 

értesítő függvény. 

 user_data -- A pfn_notify függvénynek átadott 

felhasználói paraméter. 

 errcode_ret -- Ezen címre kerül beállításra a 

hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén a végrehajtható kódot 

tartalmazó programobjektum, ellenkező esetben 

beállításra kerül a hibakód. 

A függvény paraméterezése és működése nagyon hasonló a clCompileProgram függvényéhez, szinte magától 

értetődő. Érdekes különbség, hogy a clCompileProgram függvény nem kapott paraméterként 

környezetobjektumot, hiszen a programobjektum eredendően meghatározza a munkakörnyezetet, mivel 

tartalmazza a létrehozásakor megadott környezetobjektum referenciáját. Ezzel szemben a clLinkProgram 

függvény a végrehajtásra használt környezetobjektumot kapja első paraméterként, hiszen a linkelendő 

programobjektumok különböző környezetekhez is kapcsolódhatnak. Második és harmadik paramétereként azon 

OpenCL-eszközöket specifikáljuk, amelyekre el szeretnénk készíteni a végrehajtható programot. Ha üres tömböt 

adunk meg, a környezethez tartozó minden eszközhöz elkészül egy végrehajtható kód. Az options paraméterrel 

a linkernek szóló opciókat, kapcsolókat adhatjuk meg. A következő két paraméterrel specifikáljuk a linkelendő 

bináris kódokat, illetve programkönyvtárakat tartalmazó programobjektumokat. 

                                                           
60http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clLinkProgram.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clLinkProgram.html
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A clLinkProgram függvénynek átadott eszközök listáján szereplő minden elemre az alábbi három eset egyike 

valósul meg: 

• ha a programobjektumok mindegyike tartalmaz az eszközre fordított bináris kódot, elkészül a 

programkönyvtár vagy végrehajtható kód; 

• ha a programobjektumok egyike sem tartalmaz az eszközre fordított bináris kódot, akkor nem készül 

programkönyvtár vagy végrehajtható kód az eszközre; 

• minden más esetben, azaz ha a programobjektumok között van olyan, amely tartalmaz az eszközre fordított 

kódot és van olyan, amelyik nem, a függvény hibakóddal visszatér. 

3.13. táblázat - A programobjektumok clGetProgramInfo függvénnyel lekérdezhető 

fontosabb tulajdonságai 
 

cl_program_info értéke Típus Leírás 

CL_PROGRAM_CONTEXT cl_context A programobjektum környezete. 
CL_PROGRAM_NUM_DEVICES cl_uint A programobjektumhoz rendelt 

OpenCL-eszközök száma. 
CL_PROGRAM_DEVICES cl_device_id* A programobjektumhoz rendelt 

OpenCL-eszközök azonosítói. 
CL_PROGRAM_SOURCE char* Az OpenCL C nyelvű forráskódja 

egyetlen sztringként. 
CL_PROGRAM_BINARY_SIZES size_t* A bináris kódok méreteit tartalmazó 

tömb. 
CL_PROGRAM_BINARIES char** A bináris kódok. 

CL_PROGRAM_NUM_KERNELS size_t A programban definiált kernelek 

száma. 

CL_PROGRAM_KERNEL_NAMES char* A programban definiált kernelek 

neve pontosvesszővel elválasztva. 

3.14. táblázat - A programobjektumok clGetProgramBuildInfo függvénnyel lekérdezhető 

fontosabb tulajdonságai 
 

cl_program_info értéke Típus Leírás 

CL_PROGRAM_BUILD_STATUS cl_build_status A fordítás/linkelés állapota: 

CL_BUILD_NONE -- nem hívtuk még 

meg a fordítást/linkelést végző 

függvényeket; CL_BUILD_ERROR -- 

hiba történt; CL_BUILD_SUCCESS -- a 

fordítás/linkelés sikeresen 

megtörtént; 

CL_BUILD_IN_PROGRESS -- a 

fordítás/linkelés folyamatban van. 

CL_PROGRAM_BUILD_OPTIONS char[] A fordításhoz/linkeléshez használt 

kapcsolók. 

CL_PROGRAM_BUILD_LOG char[] A fordító/linker szöveges kimenete. 
CL_PROGRAM_BINARY_TYPE cl_program_binary_type A programobjektum bináris 

kódjának típusa: 

CL_PROGRAM_BINARY_TYPE_NONE -- 

nem állt még elő bináris kód; 
CL_PROGRAM_BINARY_TYPE_COMPIL

ED_OBJECT -- lefordított object-fájl; 
CL_PROGRAM_BINARY_TYPE_LIBRAR

Y -- programkönyvtár; 
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CL_PROGRAM_BINARY_TYPE_EXECUT

ABLE -- végrehajtható kód. 

Programobjektumok esetén a clGetProgramInfo
61

OpenCL 1.0 függvényt használhatjuk az objektum 

tulajdonságainak lekérdezésére. Paraméterezése megegyezik a már korábban megismert, hasonló célú 

függvényekével, a lekérdezhető tulajdonságokat azonosító nevesített konstansokat, illetve a tulajdonságok 

típusát és rövid leírását a 3.13. táblázatban foglaljuk össze. 

A clGetProgramInfo függvény egyik leggyakoribb felhasználási módja az, amikor a lefordított bináris vagy 

végrehajtható kódo(ka)t bináris karakterfolyamként lekérdezzük, majd fájlba mentjük. A fájlból a kód bármikor 

beolvasható, így ezzel megspórolhatjuk azt, hogy az OpenCL-eszközön történő végrehajtás előtt minden 

alkalommal le kelljen fordítani az OpenCL C kódot. Programobjektumokat bináris vagy végrehajtható kódokból 

a korábban megismert clCreateProgramWithBinary függvénnyel hozhatunk létre. 

A programobjektumok mint dinamikusan létrehozott objektumok referenciáinak kezelésére a 

clRetainProgram
62

OpenCL 1.0 és clReleaseProgram63
OpenCL 1.0 függvényeket használhatjuk. Az előbbi növeli, utóbbi 

csökkenti a referenciaszámláló értékét. 

Az utolsó programobjektumokhoz kapcsolódó függvény, amelyet megismerünk, az OpenCL C program 

fordítása, linkelése során előálló információk lekérdezésére szolgál: a clGetProgramBuildInfo64
OpenCL 1.0 

függvény segítségével lekérdezhetjük, hogy egy programobjektumnak egy adott eszközre történő fordítása, 

linkelése sikeres volt-e, illetve ha nem, akkor mi volt a hiba. A lekérdezhető tulajdonságokat a 3.14. táblázatban 

összegezzük. 
 

Specifikáció: 
cl_int clGetProgramBuildInfo( cl_program 

program, 

                              cl_device_id 

device, 

                              

cl_program_build_info param_name, 

                              size_t 

param_value_size, 

                              void* 

param_value, 

                              size_t* 

param_value_size_ret); 

Paraméterek: program -- A programobjektum. 

 device -- Azon eszköz azonosítója, amelyhez 

kapcsolódó fordítási/linkelési kimenetre kíváncsiak 

vagyunk. 

 param_name -- A lekérdezni kívánt információt 

azonosító nevesített konstans, lehetséges értékeit a 

3.14. táblázatban foglaljuk össze. 

 size -- A lekérdezett tulajdonság maximális 

megengedett mérete. 

 param_value -- A cím, amelyre a tulajdonság beírásra 

kerül. 

 param_value_size_ret -- A ténylegesen visszaadott 

bájtok száma. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

                                                           
61http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetProgramInfo.html 
62http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainProgram.html 
63http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseProgram.html 
64http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetProgramBuildInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetProgramInfo.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainProgram.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseProgram.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetProgramBuildInfo.html
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A szakaszban részletesen tárgyaltunk hat függvényt, amelyekkel az OpenCL C forráskódot tartalmazó 

programobjektumtól a végrehajtható kódot tartalmazó programobjektumig juthatunk. Az alábbi 

példaprogramokban ezek használatát demonstráljuk. 

Elsőként bemutatunk négy egyszerű függvényt, amelyek szöveges és bináris fájlok tartalmának beolvasására és 

kiírására használhatók. Ezen függvényeket a kernelio.h és kernelio.c fájlokban tesszük elérhetővé. 

Megjegyezzük, hogy az alább bemutatásra kerülő kernelio.h és kernelio.c fájlokat és a bennük definiált 

függvényeket a jegyzet hátralévő részében aktívan használni fogjuk. 

3.15. példa - kernelio.h 

#ifndef __KERNEL_IO_H__ 

#define __KERNEL_IO_H__ 

 

void readSourceProgram(char* filename, char** source, size_t* length); 

 

void writeSourceProgram(char* filename, char* source); 

 

void writeBinaryProgram(char* filename, unsigned char** binaries, size_t* lengths, 

unsigned int n); 

 

void readBinaryProgram(char* filename, unsigned char*** binaries, size_t** lengths, 

unsigned int* n); 

 

#endif 

3.16. példa - kernelio.c 

#include <stdlib.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

 

#define MAX_SOURCE_LENGTH 10000 

 

void readSourceProgram(char* filename, char** source, size_t* length) 

{ 

  FILE* input= fopen(filename, "rt"); 

  *length= 0; 

  *source= (char*)malloc(sizeof(char)*MAX_SOURCE_LENGTH); 

  while ( !feof(input) ) 

  { 

    fgets(*source + *length, MAX_SOURCE_LENGTH, input); 

    *length= strlen(*source); 

  } 

  *source= (char*)realloc(*source, sizeof(char)*strlen(*source)); 

} 

 

void writeSourceProgram(char* filename, char* source) 

{ 

  FILE* output= fopen(filename, "wt"); 

  fputs(source, filename); 

  fclose(output); 

} 

 

void writeBinaryProgram(char* filename, unsigned char** binaries, size_t* lengths, 

unsigned int n) 

{ 

  FILE* output= fopen(filename, "wb"); 

  unsigned int i; 

   

  fwrite(&n, sizeof(unsigned int), 1, output); 

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

  { 

    fwrite(lengths + i, sizeof(size_t), 1, output); 

    fwrite(binaries[i], sizeof(unsigned char), lengths[i], output); 

  } 

  fclose(output); 

} 
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void readBinaryProgram(char* filename, unsigned char*** binaries, size_t** lengths, 

unsigned int* n) 

{ 

  FILE* input= fopen(filename, "rb"); 

  unsigned int i; 

   

  fread(n, sizeof(unsigned int), 1, input); 

  *lengths= (size_t*)malloc(sizeof(size_t)*(*n)); 

  *binaries= (char**)malloc(sizeof(char*)*(*n)); 

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

  { 

    fread(*lengths + i, sizeof(size_t), 1, input); 

    (*binaries)[i]= (char*)malloc(sizeof(char)*(*(*lengths + i))); 

    fread((*binaries)[i], sizeof(unsigned char), (*lengths)[i], input); 

  } 

  fclose(input); 

} 

Az első, egyszerű OpenCL C nyelvű kód, amelyen a clBuildProgram függvény működését demonstráljuk, egy 

másodfokú egyenlet megoldásait számítja ki hibakezelés nélkül (secondOrder). Jóllehet az OpenCL C nyelv 

elemeit még nem tekintettük át, némi C rutinnal a forráskód könnyen értelmezhető. 

3.17. példa - secondOrder.k 

__kernel void secondOrder(float a, float b, float c, __global float* x1, __global float* 

x2) 

{ 

  *x1= (-b+sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a); 

  *x2= (-b-sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a); 

} 

 

Megjegyezzük, hogy OpenCL C nyelvű kódok esetén konzekvensen a .k kiterjesztést használjuk, erre azonban 

nincs szabvány, mivel a kódokat sztringként kezeljük és futásidőben fordítjuk, így akár sztring literálként is 

szerepelhetnének a gazdaprogram kódjában. 

A főprogramban beolvassuk a secondOrder.k OpenCL C nyelvű forrásfájlt, lefordítjuk az abban található 

forráskódot a clBuildProgram függvény segítségével, majd az általánosság kedvéért minden eszközhöz 

secondOrder_dev<ID>.b néven lemezre írjuk az eredményként előálló bináris kódot, ahol <ID> az eszköz 

sorszámával kerül helyettesítésre. A bináris kód elkészítését követően a kimenetre írjuk a fordító és linker 

kimenetét. 

3.18. példa - build.c 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_context_properties properties[3]= {0}; 

  size_t size; 

  cl_program program; 

  char* source, filename[1000], buildLog[1000]; 

  size_t sourceLength; 

  int i; 
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  size_t* binaryLengths; 

  unsigned char** binaryCodes; 

   

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs"); 

   

  properties[0]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

  properties[1]= (cl_context_properties)(platforms[0]); 

  properties[2]= 0; 

   

  context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_ALL, notify, &stderr, 

&err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType"); 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id), 

devices, &size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), &numDevices, 

&size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

   

  queue= clCreateCommandQueue(context, devices[0], 0, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue"); 

   

  readSourceProgram("secondOrder.k",                  //name of source file 

                    &source,                          //pointer to char pointer 

                    &sourceLength);                   //pointer to integer 

   

  program= clCreateProgramWithSource(context,         //context object 

                                     1,               //number of sources 

                                     (void*)&source,  //pointer to source array 

                                     &sourceLength,   //pointer to source length array 

                                     &err);           //pointer to error code 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource"); 

   

  err= clBuildProgram(program,                        //program object 

                      numDevices,                     //number of devices to build for 

                      devices,                        //array of devices to build for 

                      "-cl-fast-relaxed-math",        //options 

                      NULL,                           //pointer to pfn_notify 

                      NULL);                          //user_data 

  ERROR(err, "clBuildProgram"); 

   

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

  { 

    err= clGetProgramBuildInfo(program,               //program object 

                               devices[i],            //device id 

                               CL_PROGRAM_BUILD_LOG,  //property 

                               1000,                  //max. length of property 

                               &(buildLog),           //pointer to property 

                               &size);                //actual length of property 

    ERROR(err, "clGetProgramBuildInfo"); 

    printf("%s\n", buildLog); 

  } 

   

  binaryLengths= (size_t*)malloc(sizeof(size_t)*numDevices); 

  binaryCodes= (unsigned char**)malloc(sizeof(unsigned char*)*numDevices); 

   

  err= clGetProgramInfo(program,                    //program object 

   CL_PROGRAM_BINARY_SIZES,    //property 

   sizeof(size_t)*numDevices,  //maximum size of property 

   binaryLengths,              //pointer to property 

   &size);                     //actual size of property 

  ERROR(err, "clGetProgramInfo"); 

   

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

    binaryCodes[i]= (unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*(binaryLengths[i])); 

   

  err= clGetProgramInfo(program,                             //program object 

                        CL_PROGRAM_BINARIES,                 //property 

                        sizeof(unsigned char*)*numDevices,   //maximum size of property 

                        binaryCodes,                   //pointer to property 
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                        &size);                              //actual size of property 

  ERROR(err, "clGetProgramInfo"); 

 

  writeBinaryProgram("secondOrder.b", binaryCodes, binaryLengths, numDevices); 

 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(source); 

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

    free(binaryCodes[i]); 

  free(binaryCodes); 

  free(binaryLengths); 

   

  return 0; 

} 

 

A szerző számítógépében a korábban már említett NVidia 8600 GTS grafikus kártyára előálló végrehajtható 

kód: 

user@linux> cat secondOrder_dev00.b 

// 

// Generated by NVIDIA NVVM Compiler 

// Compiler built on Wed Mar 27 23:57:44 2013 (1364425064) 

// Driver 310.44 

// 

 

.version 3.0 

.target sm_11, texmode_independent 

.address_size 32 

 

 

.entry secondOrder( 

  .param .f32 secondOrder_param_0, 

  .param .f32 secondOrder_param_1, 

  .param .f32 secondOrder_param_2, 

  .param .u32 .ptr .global .align 4 secondOrder_param_3, 

  .param .u32 .ptr .global .align 4 secondOrder_param_4 

) 

{ 

.reg .f32   %f<17>; 

.reg .s32   %r<3>; 

 

 

  ld.param.f32  %f5, [secondOrder_param_0]; 

  ld.param.f32  %f6, [secondOrder_param_1]; 

  ld.param.f32  %f7, [secondOrder_param_2]; 

  ld.param.u32  %r1, [secondOrder_param_3]; 

  ld.param.u32  %r2, [secondOrder_param_4]; 

  mul.ftz.f32   %f8, %f6, %f6; 

  mul.ftz.f32   %f9, %f5, 0fC0800000; 

  mul.ftz.f32   %f10, %f9, %f7; 

  add.ftz.f32   %f2, %f8, %f10; 

  // inline asm 

  sqrt.approx.f32   %f1, %f2; 

  // inline asm 

  sub.ftz.f32   %f11, %f1, %f6; 

  add.ftz.f32   %f12, %f5, %f5; 

  div.approx.ftz.f32  %f13, %f11, %f12; 

  st.global.f32   [%r1], %f13; 

  // inline asm 

  sqrt.approx.f32   %f3, %f2; 

  // inline asm 

  neg.ftz.f32   %f14, %f6; 

  sub.ftz.f32   %f15, %f14, %f3; 

  div.approx.ftz.f32  %f16, %f15, %f12; 

  st.global.f32   [%r2], %f16; 

  ret; 
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} 

 

A kódot megvizsgálva láthatjuk, hogy lényegében mnemonikokat tartalmazó, Assembly-jellegű kód készült, 

melynek mérete 1195 bájt. Ugyanezen forráskódot a CPU eszközre lefordítva egy 6660 bájt méretű valóban 

bináris kódot kapunk, amibe ha szövegszerkesztő programmal beletekintünk, a 3.1. ábrán láthatóhoz hasonló 

kép tárul elénk. 

3.1. ábra - A CPU-n fordított kernelkód 

 

A példából jól látható, hogy miért van szükség rá, hogy minden eszközre lefordítsuk az OpenCL C 

forráskódunkat: az eredmény architektúrától, hardvertípustól függően gyökeresen különböző lehet. 

Mivel az OpenCL C az ANSI C kiterjesztésének tekinthető, bátran alkalmazhatjuk az eljárásorientált paradigma 

talán legfontosabb eszközét: az összetett algoritmusok rövid, beszédes, újrafelhasználható függvényekre történő 

dekompozícióját. Vizsgáljuk meg, mi történik, ha az előző OpenCL C forráskódot úgy alakítjuk át, hogy a 

másodfokú egyenlet diszkriminánsát kiszámító kódrészletet kiemeljük: 

3.19. példa - secondOrder.k 

float discriminant(float a, float b, float c) 

{ 

  return b*b - 4*a*c; 

} 

 

__kernel void secondOrder(float a, float b, float c, __global float* x1, __global float* 

x2) 

{ 

  *x1= (-b + sqrt(discriminant(a,b,c)))/(2*a); 

  *x2= (-b - sqrt(discriminant(a,b,c)))/(2*a); 

} 

 

A kód hiba nélkül lefordítható, sőt, ha az NVidia eszközre előálló bináris kódot összehasonlítjuk a 

dekompozíció előtt létrejött bináris kóddal, azok tökéletesen megegyeznek: az OpenCL C fordító a 

discriminant függvény törzsét behelyettesítette a hívás helyére, azaz inline függvényként kezelve azt 

optimalizálta a kódot. 
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A discriminant.k forrást természetesen külön fájlba is megírhatjuk, ekkor egyszerűen annak tartalmát is 

beolvassuk, és a forrásokból együttesen hozzuk létre a programobjektumot. 

3.20. példa - discriminant.k 

float discriminant(float a, float b, float c) 

{ 

  return b*b - 4*a*c; 

} 

 

3.21. példa - secondOrder.k 

__kernel void secondOrder(float a, float b, float c, __global float* x1, __global float* 

x2) 

{ 

  *x1= (-b + sqrt(discriminant(a,b,c)))/(2*a); 

  *x2= (-b - sqrt(discriminant(a,b,c)))/(2*a); 

} 

 

3.22. példa - build.c:45-59 

  size_t sourceLengths[2]; 

   

  readSourceProgram("discriminant.k",  

                    &(sources[0]),  

                    &(sourceLengths[0])); 

  readSourceProgram("secondOrder.k",  

                    &(sources[1]),  

                    &(sourceLengths[1])); 

  program= clCreateProgramWithSource(context,  

                                     2,  

                                     sources,  

                                     sourceLengths,  

                                     &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource"); 

   

 

Összetettebb OpenCL C programok clBuildProgram függvénnyel történő létrehozására további lehetőség a 

header-fájlok használata. Példaként a discriminant.k tartalmát a secondOrder.k elején include-oljuk, majd a 

megfelelő kapcsolók beállításával adjuk meg a fájl helyét a lemezen. 

3.23. példa - discriminant.k 

float discriminant(float a, float b, float c) 

{ 

  return b*b - 4*a*c; 

} 

 

3.24. példa - secondOrder.k 

#include <discriminant.k> 

 

__kernel void secondOrder(float a, float b, float c, __global float* x1, __global float* 

x2) 

{ 

  *x1= (-b + sqrt(discriminant(a,b,c)))/(2*a); 

  *x2= (-b - sqrt(discriminant(a,b,c)))/(2*a); 

} 

 

3.25. példa - build.c:45-65 
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  size_t sourceLengths[1]; 

   

  readSourceProgram("secondOrder.k",  

                    &(sources[0]),  

                    &(sourceLengths[0])); 

 

  program= clCreateProgramWithSource(context,  

                                     1,  

                                     sources,  

                                     sourceLengths,  

                                     &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource"); 

   

  err= clBuildProgram(program,  

                      numDevices,  

                      devices,  

                      "-cl-fast-relaxed-math -I.",  

                      NULL,  

                      NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram"); 

 

 

A fenti megoldásokban mind ugyanazt a bináris, futtatható kódot állítják elő. A következőkben azt vizsgáljuk 

meg, hogy hogyan lehet a fordítás/linkelés menetét az igényeket méginkább kiszolgálva megvalósítani. Az 

OpenCL 1.2-es verziója lehetővé teszi, hogy a C/C++ programozásban megszokott programkönyvtárakhoz 

hasonló szerkezeteket hozzunk létre az OpenCL C kódból. Ez természetesen úgy valósítható meg, ha a fordítás 

és linkelés lépéseit különválasztjuk, azaz a clCompileProgram és clLinkProgram függvényeket használjuk. 

Használatuk demonstrálására az alábbi példaprogramban a discriminant függvényből egy programkönyvtárat 

hozunk létre úgy, hogy előbb lefordítjuk azt, majd a -create-library kapcsoló megadásával linkeljük. A 

secondOrder kernelfüggvényt is előbb lefordítjuk, majd az így előálló bináris kódot a létrehozott könyvtárral 

összelinkelve állítjuk elő a végrehajtható kódot. 

3.26. példa - discriminant.k 

#ifndef _DISCRIMINANT_H_ 

#define _DISCRIMINANT_H_ 

 

float discriminant(float a, float b, float c); 

 

#endif 

3.27. példa - discriminant.k 

float discriminant(float a, float b, float c) 

{ 

  return b*b - 4*a*c; 

} 

3.28. példa - secondOrder.k 

#include <d.h> 

 

__kernel void secondOrder(float a, float b, float c, __global float* x1, __global float* 

x2) 

{ 

  *x1= (-b+sqrt(discriminant(a,b,c)))/(2*a); 

  *x2= (-b-sqrt(discriminant(a,b,c)))/(2*a); 

} 

 

3.29. példa - compilelink.c 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 
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#include <CL/opencl.h> 

 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_context_properties properties[3]= {0}; 

  size_t size; 

  cl_program dH, dS, sS, library, binary; 

  char filename[1000], buildLog[1000]; 

  int i; 

  size_t* binaryLengths; 

  unsigned char** binaryCodes; 

  size_t discriminantHeaderLength; 

  size_t discriminantSourceLength; 

  size_t secondOrderSourceLength; 

  char* discriminantHeader; 

  char* discriminantSource; 

  char* secondOrderSource; 

   

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs"); 

   

  properties[0]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

  properties[1]= (cl_context_properties)(platforms[0]); 

  properties[2]= 0; 

   

  context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_ALL, notify, &stderr, 

&err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType"); 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id), 

devices, &size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), &numDevices, 

&size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

   

  queue= clCreateCommandQueue(context, devices[0], 0, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue"); 

   

  readSourceProgram("discriminant.k", &discriminantSource, &discriminantSourceLength); 

  readSourceProgram("discriminant.h", &discriminantHeader, &discriminantHeaderLength); 

  readSourceProgram("secondOrder.k", &secondOrderSource, &secondOrderSourceLength); 

   

  dS= clCreateProgramWithSource(context, 1, (void*)&discriminantSource, 

&discriminantSourceLength, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource dS"); 

 

  dH= clCreateProgramWithSource(context, 1, (void*)&discriminantHeader, 

&discriminantHeaderLength, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource dH"); 

 

  dS= clCreateProgramWithSource(context, 1, (void*)&secondOrderSource, 

&secondOrderSourceLength, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource sS"); 

 

  char* headerNames[1]={"d.h"}; 

  cl_program headers[1]= {dH}; 

 

  err= clCompileProgram(sS,                  //source code string 

                        numDevices,          //number of devices 

                        devices,             //array of devices 

                        NULL,                //options 
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                        1,                   //number of headers 

                        headers,             //array of headers 

                        headerNames,         //names of headers 

                        NULL,                //pfn_notify= NULL 

                        NULL);               //user_data for pfn_notify 

  ERROR(err, "clBuildProgram secondOrder"); 

 

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

  { 

    err= clGetProgramBuildInfo(discriminantS, devices[i], CL_PROGRAM_BUILD_LOG, 1000, 

&(buildLog), &size); 

    ERROR(err, "clGetProgramBuildInfo"); 

    printf("%s\n", buildLog); 

  } 

   

  err= clCompileProgram(dS,                  //source code string 

                        numDevices,          //number of devices 

                        devices,             //array of devices 

                        NULL,                //options 

                        0,                   //number of headers 

                        NULL,                //array of headers 

                        NULL,                //names of headers 

                        NULL,                //pfn_notify= NULL 

                        NULL);               //user_data for pfn_notify 

  ERROR(err, "clBuildProgram discriminant"); 

 

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

  { 

    err= clGetProgramBuildInfo(discriminantS, devices[i], CL_PROGRAM_BUILD_LOG, 1000, 

&(buildLog), &size); 

    ERROR(err, "clGetProgramBuildInfo"); 

    printf("%s\n", buildLog); 

  } 

 

  cl_program tolink[1]= {discriminantS}; 

  library= clLinkProgram(context,            //context object 

                         numDevices,         //number of devices 

                         devices,            //array of devices 

                         "-create-library",  //create a library! 

                         1,                  //number of binary object programs 

                         tolink,             //array of binary object programs 

                         NULL,               //pfn_notify= NULL 

                         NULL,               //user_data= NULL 

                         &err);              //pointer to error variable 

  ERROR(err, "clLinkProgram"); 

 

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

  { 

    err= clGetProgramBuildInfo(binary, devices[i], CL_PROGRAM_BUILD_LOG, 1000, 

&(buildLog), &size); 

    ERROR(err, "clGetProgramBuildInfo"); 

    printf("%s\n", buildLog); 

  } 

   

  cl_program tolink2[2]= {sS, library}; 

  binary= clLinkProgram(context,             //context object 

                        numDevices,          //number of devices 

                        devices,             //array of devices 

                        NULL,                //options 

                        2,                   //number of binary object programs 

                        tolink2,             //array of binary object porograms 

                        NULL,                //pfn_notify= NULL 

                        NULL,                //user_data= NULL 

                        &err);               //pointer to error variable 

  ERROR(err, "clLinkProgram"); 

 

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

  { 

    err= clGetProgramBuildInfo(binary, devices[i], CL_PROGRAM_BUILD_LOG, 1000, 

&(buildLog), &size); 

    ERROR(err, "clGetProgramBuildInfo"); 

    printf("%s\n", buildLog); 
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  } 

   

  binaryLengths= (size_t*)malloc(sizeof(size_t)*numDevices); 

  binaryCodes= (unsigned char**)malloc(sizeof(unsigned char*)*numDevices); 

   

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

  { 

    err= clGetProgramInfo(binary, CL_PROGRAM_BINARY_SIZES, sizeof(size_t)*numDevices, 

&(binaryLengths[i]), &size); 

    ERROR(err, "clGetProgramInfo"); 

  } 

   

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

    binaryCodes[i]= (unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*(binaryLengths[i])); 

   

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

  { 

    err= clGetProgramInfo(binary, CL_PROGRAM_BINARIES, sizeof(unsigned 

char*)*numDevices, &(binaryCodes[i]), &size); 

    ERROR(err, "clGetProgramInfo"); 

  } 

 

  writeBinaryProgram("discriminant.b", binaryCodes, binaryLengths, numDevices); 

 

  clReleaseProgram(binary); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  for ( i= 0; i < numDevices; ++i ) 

    free(binaryCodes[i]); 

  free(binaryCodes); 

  free(binaryLengths); 

   

  return 0; 

} 

 

Az OpenCL C forráskódokat továbbra is szeparáltan kezeljük, a discriminant.k tartalmazza a discriminant 

függvény definícióját, a discriminant.h a függvény specifikációját, a secondOrder.k-ba pedig most a d.h 

header-t include-oljuk. A főprogram törzsének első soraiban inicializáljuk az OpenCL-eszközrendszert, majd 

beolvassuk a forrásfájlokat, és azokból létrehozzuk a programobjektumokat. Elsőként a secondOrder 

kernelfüggvényt tartalmazó sS programobjektumot fordítjuk le bináris kóddá. A függvény tartalmazza a 

discriminant függvény hívását, de a fordítás ezúttal hiba nélkül kivitelezhető, hiszen linkelésre még nem 

kerül sor. A fordítást végző clCompileProgram függvény paraméterként kapja a discriminant.h header 

forrását, valamint azt is megadjuk, hogy ezen headerre a forráskódban d.h néven hivatkozunk. A fordítás után 

minden eszközhöz a kimenetre írjuk a fordítóprogram szöveges kimenetét az esetleges hibákkal, figyelmeztető 

üzenetekkel. A második fordítás során a discriminant.k forráskódjából készítünk bináris kódot, majd ismét a 

kimenetre írjuk a fordítóprogram kimeneteit. Az első linkelés során a -create-library kapcsolóval jelezzük a 

clLinkProgram függvénynek, hogy programkönyvtárat szeretnénk létrehozni az átadott 

programobjektumokból. Jóllehet most csak egyet adtunk át, természetesen tetszőleges számú lefordított, bináris 

kódot tartalmazó programobjektumból létrehozhatunk programkönyvtárat. Az utolsó lépés a programkönyvtár 

és a secondOrder kernel tárgykódját tartalmazó sS programobjektum linkelése az eredményként előálló 

binary végrehajtható kódhoz. 

5.6. Kernelobjektumok 

Hasonlítsuk össze az előző szakasz utolsó példáiban lemezre írt bináris kódokat! Ha NVidia eszközt használunk, 

meglepetéssel tapasztalhatjuk, hogy azok teljesen megegyeznek, azaz bárhogy is szeparáljuk kódunkat, az 

OpenCL C fordító a discriminant függvényt inline függvényként kezelte, azaz helyettesítette a 

függvényhívást a függvény törzsével. Más eszközök fordítóprogramjai is eredményezhetnek hasonló kódokat. 

Általánosságban elmondható, hogy a GPU-processzorokra készült OpenCL-implementációk inline 

függvényként kezelik a függvényeket. Joggal merülhet fel az olvasóban a következő kérdés: ha megírjuk az 

OpenCL C nyelvű kódjainkat, és azt a fordító tetszés szerint átalakíthatja, ezzel akár meg is szüntethet 

függvényeket, akkor mi lesz a végrehajtás belépési pontja, hogyan nevezhetjük meg, hogy pontosan melyik 

függvény induljon az OpenCL-eszközön? 
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Mielőtt válaszolnánk a kérdésre, fordítsuk le a discriminant függvényt tartalmazó discriminant.k 

állományt önállóan, a secondOrder.k és annak tartalma nélkül. Ha most megnézzük a lemezre írt bináris 

kódot, még érdekesebb dolgot tapasztalhatunk -- a kód üres: 

user@linux> cat discriminant.b 

// 

// Generated by NVIDIA NVVM Compiler 

// Compiler built on Wed Mar 27 23:57:44 2013 (1364425064) 

// Driver 310.44 

// 

 

.version 3.0 

.target sm_11, texmode_independent 

.address_size 32 

 

 

 

Mi lehet erre a magyarázat? Az OpenCL C nyelvhez készült fordítók erősen implementációfüggők. Ha a 

hardverarchitektúra azt kívánja meg, hogy a függvényhívások száma minimális legyen (például a grafikus 

kártyák processzorai ugyan rendelkeznek függvények egymásba ágyazott hívásához szükséges 

programveremmel, ezek használata nagyon költséges), a függvények inline függvényként helyettesíthetők a 

függvényhívás törzsével; más esetekben, például CPU-kon az OpenCL-fordító megtarthatja a függvényeket, 

hiszen azok hívása könnyebben, kevésbé költségesen megvalósítható. Ezen heterogén megvalósítások között a 

__kernel attribútummal létrehozott függvényeket, az ún. kernelfüggvényeket tekinthetjük fix pontnak. Az 

OpenCL-eszközön történő futtatások esetén mindig a kernelfüggvények jelentik a belépési pontokat, 

kernelfüggvények végrehajtását tudjuk kiadni feladatként. A kernelfüggvények azonosítása a nevükkel történik, 

így ezek a függvények sohasem lesznek inline függvények, továbbá nem lehet visszatérési értékük, hiszen a 

végrehajtás belépési pontjaként szolgálnak, és nemcsak egy fut belőlük, hanem az indextartománynak megfelelő 

darab. Az OpenCL 1.1-et támogató NVidia fordító úgy értelmezi, hogy ha egy OpenCL C forráskódban nincs 

kernelfüggvény, akkor lényegében nincs belépési pont, a nem-kernelfüggvények nem kerülnek fordításra. Ez 

nyilván annak köszönhető, hogy az OpenCL 1.1-es szabványban még nem voltak önálló clCompileProgram és 

clLinkProgram függvények, így a fordítás csak egy lépésben történhetett, aminek kernelfüggvény, azaz 

belépési pont nélkül nem volt értelme. Az OpenCL-fordítónak és linkernek ezen viselkedése nincs specifikálva 

az OpenCL-szabványban, és a legtöbb gyártó implementációt leíró dokumentumai sem szólnak róla. A legjobb 

módja az ilyen finomságok felderítésének ha kernelfüggvényeket fordítunk, és megpróbáljuk értelmezni a kapott 

bináris kódokat65. 

A végrehajtható programobjektumok tehát minden esetben tartalmazzák kernelfüggvények kódját, nevükkel és -

- ha használjuk a linkelés során a -cl-kernel-arg-info kapcsolót --, akkor paramétereik leírásával együtt. 

Egy programobjektumban, illetve az OpenCL C forráskódban azonban több kernelfüggvényt is létrehozhatunk, 

így egy programobjektum önmagában nem azonosít kernelfüggvényt, azaz nem azonosítja a párhuzamos 

végrehajtás belépési pontját. Ezt a programozónak kell megtennie ún. kernelobjektumok létrehozásával. 

Kernelobjektumokat végrehajtható kódot tartalmazó programobjektumokból a clCreateKernel
66

OpenCL 1.0 

függvény segítségével hozhatunk létre. 
 

Specifikáció: 
cl_kernel clCreateKernel( cl_program 

program, 

                          const char* 

kernel_name, 

                          cl_int* 

errcode_ret); 

Paraméterek: program -- Egy bináris kódot tartalmazó 

programobjektum. 

 kernel_name -- A program objektumban definiált 

kernelfüggvény neve. 

 errcode_ret -- Sikertelen végrehajtás esetén ezen 

                                                           
65Hasonlóan a Java-programozói körökben elterjedt mondáshoz: ,,Senki sem igazi Java-programozó addig, amíg fel nem fedezi, hogy a 

bináris Java class fájlok első két bájtja 0xCAFE hexában.'' 
66http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateKernel.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateKernel.html
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címre kerül beállításra a hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy kernelobjektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

Ha egy programobjektumban lévő összes kernelfüggvényt szeretnénk kiemelni kernelobjektum szintre, a 

clCreateKernelsInProgram
67

OpenCL 1.2 függvényt használhatjuk. 
 

Specifikáció: 
cl_kernel clCreateKernelsInProgram( 

cl_program program, 

                                    cl_uint 

num_kernels, 

                                    

cl_kernel* kernels, 

                                    

cl_uint* num_kernels_ret); 

Paraméterek: program -- Egy bináris kódot tartalmazó 

programobjektum. 

 num_kernels -- Az előre lefoglalt kernels tömb 

mérete. 

 kernels -- Az előálló kernelobjektumokat tartalmazó 

tömb. 

 num_kernels_ret -- Ezen címre kerül beállításra a 

ténylegesen létrejött kernelobjektumok száma. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

Jóllehet a clCreateKernelsInProgram függvénnyel a programobjektum összes kernelfüggvényéhez 

létrehozhatunk egy-egy kernelobjektumot, azok nevét, paraméterezését nem ismerjük. Többek között ezen 

problémát orvosolhatjuk a kernelek tulajdonságainak lekérdezésére létrehozott clGetKernelInfo68
OpenCL 1.0 

függvény segítségével. A függvény paraméterezése megegyezik a korábban bemutatott clGet*Info 

függvények paraméterezésével. A lekérdezhető tulajdonságokat azonosító nevesített konstansokat, illetve azok 

típusát és leírását a 3.15. táblázatban foglaljuk össze. 

3.15. táblázat - A programobjektumok clGetKernelInfo függvénnyel lekérdezhető 

fontosabb tulajdonságai 
 

cl_kernel_info értéke Típus Leírás 

CL_KERNEL_FUNCTION_NAME char[] A kernelfüggvény neve. 
CL_KERNEL_NUM_ARGS cl_uint A kernel argumentumainak száma. 
CL_KERNEL_REFERENCE_COUNT cl_uint A kernelobjektumhoz létrejött 

referenciaszámláló értéke. 
CL_KERNEL_CONTEXT cl_context A kernelobjektumhoz rendelt 

környezet azonosítója. 

CL_KERNEL_PROGRAM cl_program A kernelfüggvényt tartalmazó 

programobjektum. 
CL_KERNEL_ARGS char[] A kernelfüggvény __attribute__ 

minősítővel specifikált 

attribútumainak szóközzel 

elválasztott listája. 

A kernelfüggvények objektum szintre emelése már-már interpreteres nyelvekhez hasonló lehetőséggel ruházza 

fel OpenCL-programunkat, amire C vagy C++ alkalmazásokban csak nagyon korlátozottan van lehetőség: a 

                                                           
67http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateKernelsInProgram.html 
68http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetKernelInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateKernelsInProgram.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetKernelInfo.html
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végrehajtandó, tetszőleges paraméterezésű függvényeket futási időben tölthetjük be, tulajdonságaikat 

lekérdezhetjük. Ha még a kernelfüggvények paramétereit és típusát is le tudnánk kérdezni, akkor teljes lenne az 

eszköztárunk ahhoz, hogy a függvényeket az interpreterekhez hasonló absztrakciós szinten kezeljük. Mivel a 

gazdagépen futó program csak az OpenCL-eszközön történő végrehajtást inicializáló rétegként funkcionál, 

természetesen erre is van lehetőségünk: a clGetKernelArgInfo69
OpenCL 1.2 függvény segítségével lekérdezhetjük 

egy kernelobjektum által reprezentált kernelfüggvény paramétereinek tulajdonságait. 
 

Specifikáció: 
cl_int clGetKernelArgInfo( cl_kernel 

kernel, 

                           cl_uint 

arg_indx, 

                           

cl_kernel_arg_info param_name, 

                           size_t 

param_value_size, 

                           void* 

param_value, 

                           size_t* 

param_value_size_ret); 

Paraméterek: kernel -- Egy kernelobjektum. 

 arg_indx -- A kernelobjektum valamely 

paraméterének indexe. 

 param_name -- A lekérdezendő tulajdonságot 

azonosító nevesített konstans, lehetséges értékeit a 

3.16. táblázatban foglaljuk össze. 

 param_value_size -- A param_value címen 

lefoglalt bájtok száma. 

 param_value -- Ezen címre kerül a lekérdezett 

tulajdonság értéke. 

 param_value_size_ret -- A param_value címre 

ténylegesen beírt bájtok száma. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

3.16. táblázat - A programobjektumok paramétereinek clGetKernelArgInfo függvénnyel 

lekérdezhető fontosabb tulajdonságai 
 

cl_kernel_arg_info értéke Típus Leírás 

CL_KERNEL_ARG_ADDRESS_QUALIF

IER 
cl_kernel_arg_address_qualif

ier 
A paraméter címét specifikáló 

konstans, lehetséges értékei: 

CL_KERNEL_ARG_ADDRESS_GLOBAL, 

CL_KERNEL_ARG_ADDRESS_LOCAL, 
CL_KERNEL_ARG_ADDRESS_CONSTAN

T, 
CL_KERNEL_ARG_ADDRESS_PRIVATE

. 

CL_KERNEL_ARG_ACCESS_QUALIFI

ER 
cl_kernel_arg_access_qualifi

er 
A paraméter hozzáférési 

tulajdonságait specifikáló konstans, 

lehetséges értékei: 
CL_KERNEL_ARG_ACCESS_READ_ONL

Y, 
CL_KERNEL_ARG_ACCESS_WRITE_ON

LY, 
CL_KERNEL_ARG_ACCESS_READ_WRI

TE, CL_KERNEL_ARG_ACCESS_NONE. 

                                                           
69http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetKernelArgInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetKernelArgInfo.html
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CL_KERNEL_ARG_TYPE_NAME char[] A paraméter típusának neve. 

CL_KERNEL_ARG_TYPE_QUALIFIER cl_kernel_arg_type_qualifier A paraméter típusának 

típusmódosítóját specifikáló 

konstans, lehetséges értékei: 

CL_KERNEL_ARG_TYPE_CONST, 

CL_KERNEL_ARG_TYPE_RESTRICT, 

CL_KERNEL_ARG_TYPE_VOLATILE, 

CL_KERNEL_ARG_TYPE_NONE. 
CL_KERNEL_ARG_NAME char[] A paraméter neve. 

A kernelobjektumok kapcsán meg kell még említenünk, hogy ezek is dinamikusan létrehozott objektumok, így a 

retain/release modellt alkalmazva a clRetainKernel70
OpenCL 1.0 és clReleaseKernel71

OpenCL 1.0 függvényeket 

használhatjuk menedzselésükre. 

A kernelobjektumokhoz kapcsolódó függvények használatát a következő példaprogrammal demonstráljuk. 

3.30. példa - kernel.c 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

#define MAX_KERNELS 10 

 

#define MAX_STRING_LENGTH 1000 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_context_properties properties[3]= {0}; 

  size_t size; 

  cl_program program; 

  int i, j; 

  size_t* binaryLength; 

  char** binaryCode; 

  cl_kernel kernels[MAX_KERNELS]; 

  cl_uint numKernels; 

  cl_uint numArgs; 

  char pString[MAX_STRING_LENGTH]; 

  unsigned int n; 

  cl_int status[MAX_DEVICES]; 

   

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs"); 

   

  properties[0]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

  properties[1]= (cl_context_properties)(platforms[0]); 

  properties[2]= 0; 

   

  context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_ALL, notify, &stderr, 

&err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType"); 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id), 

                                                           
70http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainKernel.html 
71http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseKernel.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainKernel.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseKernel.html
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&devices, &size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), &numDevices, 

&size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

   

  queue= clCreateCommandQueue(context, devices[0], 0, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue"); 

   

  readBinaryProgram(argv[1], &binaryCode, &binaryLength, &n); 

   

  program= clCreateProgramWithBinary(context, numDevices, devices, binaryLength, 

binaryCode, status, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithBinary"); 

 

  err= clCreateKernelsInProgram( program, 

                                 MAX_KERNELS, 

                                 kernels, 

                                 &numKernels); 

  ERROR(err, "clCreateKernelsInProgram"); 

   

  for ( i= 0; i < numKernels; ++i ) 

  { 

    err= clGetKernelInfo(kernels[i], CL_KERNEL_FUNCTION_NAME, MAX_STRING_LENGTH, 

&pString, &size); 

    ERROR(err, "clGetKernelInfo"); 

    printf("kernel name: %s\n", pString); 

     

    err= clGetKernelInfo(kernels[i], CL_KERNEL_NUM_ARGS, sizeof(numArgs), &numArgs, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetKernelInfo"); 

    printf("number of args: %d\n", numArgs); 

 

    for ( j= 0; j < numArgs; ++j ) 

    { 

      err= clGetKernelArgInfo( kernels[i], 

                               j, 

                               CL_KERNEL_ARG_NAME, 

                               MAX_STRING_LENGTH, 

                               &pString, 

                               &size); 

      ERROR(err, "clGetKernelArgInfo"); 

      printf("\tkernel arg type name: %s\n", pString); 

       

      err= clGetKernelArgInfo( kernels[i], 

                               j, 

                               CL_KERNEL_ARG_TYPE_NAME, 

                               MAX_STRING_LENGTH, 

                               &pString, 

                               &size); 

      ERROR(err, "clGetKernelArgInfo"); 

      printf("\tkernel arg type name: %s\n", pString); 

    } 

  } 

 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  return 0; 

} 

 

Az OpenCL-eszközök inicializálása után beolvassuk a parancssori argumentumként kapott végrehajtható 

kernelkódot, s a benne található minden kernelfüggvényből kernelobjektumot készítünk a 

clCreateKernelsInProgram függvény segítségével. A következő ciklusban minden egyes kernelre 

lekérdezzük annak nevét, majd az argumentumainak számát. A beágyazott ciklusban minden argumentumra 

lekérdezzük annak nevét és típusát. 

5.7. Kernelek végrehajtása 
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Miután létrehoztunk egy absztrakt kernelobjektumot, már csak két lépés választ el bennünket annak az OpenCL-

eszközön történő párhuzamos végrehajtásától: 

1. be kell állítanunk, meg kell adnunk a paramétereit; 

2. specifikálnunk kell a problémát reprezentáló indextartományt, és a kernelt az indextartomány elemeihez 

rendelve kapott munkaelemeket el kell helyezni a parancssorban. 

A korábban létrehozott kernelek (helloWorld, secondOrder) egyike sem várt indexparamétert. Joggal teheti 

fel az olvasó a kérdést, hogy ha a kerneleket összerendeljük az indextartomány elemeivel, akkor honnan fogja 

azt egy kernelfüggvény tudni, hogy pontosan melyik indexre kell lefutnia? Nem kellene-e valamiféle 

indexparamétert is kapnia minden kernelnek? A válasz az, hogy a kernelek implicit módon kapják meg a három 

(globális, lokális, munkacsoport) legfeljebb háromdimenziós indexüket. Ezeket nem kell explicit módon 

felsorolnunk a kernel paraméterei között, azonban minden kernelben lekérdezhetjük a kernelhez rendelt 

indexeket az OpenCL C nyelv beépített függvényei segítségével. 

A programozó által specifikált paraméterek beállítására a clSetKernelArg72
OpenCL 1.0 függvényt használhatjuk. 

 

Specifikáció: 
cl_int clSetKernelArg( cl_kernel kernel, 

                       cl_uint arg_index, 

                       size_t arg_size, 

                       const void* 

arg_value ); 

Paraméterek: kernel -- Egy kernelobjektum. 

 arg_index -- Az aktuális clSetKernelArg 

függvényhívással beállítandó paraméter sorszáma, a 

számozás 0-val kezdődik. 

 arg_size -- A paraméter mérete bájtokban. 

 arg_value -- A paraméter mutatója. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a clSetKernelArg függvényt annyiszor kell meghívnunk, ahány paramétere van 

a nevezett kernelnek. Ha a kernel valamelyik paraméterét nem állítjuk be, nem tudjuk majd futtatni azt. Egyetlen 

esetben adhatunk át NULL mutatót a clSetKernelArg függvény utolsó paraméterként: ha a lokális memóriában 

szeretnénk területet foglalni. A memóriamodell tárgyalásánál említettük, hogy a gazdaprogram szabadon 

foglalhat területeket, írhat és olvashat a globális és konstans memóriákból, és a lokális memóriához is 

hozzáférhet allokációs célból. Ez utóbbi lehetőséget a clSetKernelArg függvény nyújtja. Ha utolsó paramétere 

NULL mutató, akkor azt úgy értelmezi, hogy arg_size darab bájt méretű memóriaterületet kell allokálnia 

minden számítási egység lokális memóriájában, s ennek mint közös memóriaterületnek a címét kapják az egy 

munkacsoporthoz tartozó kernelek arg_index-edik paraméterként. 

Miután beállítottuk a kernelfüggvény paramétereit, nincs más hátra, minthogy összerendeljük a kernelt egy 

indextartománnyal, s az így kapott munkaelemek végrehajtásának feladatát elhelyezzük egy parancssorban. Erre 

a célra három függvényt kínál az OpenCL-specifikáció, melyeket az alábbi szakaszokban tekintünk át. 

5.7.1. Adatpárhuzamosítás 

Az adatpárhuzamosítási feladatok parancssorba történő elhelyezésére használhatjuk fel a 

clEnqueueNDRangeKernel
73

OpenCL 1.0 függvényt, amely egyben elvégzi a paraméterként kapott indextartomány és 

kernel összerendelését, azaz a munkaelemek előállítását. 
 

Specifikáció: 
cl_int clEnqueueNDRangeKernel( 

cl_command_queue command_queue, 

                               cl_kernel 

                                                           
72http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clSetKernelArg.html 
73http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueNDRangeKernel.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clSetKernelArg.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueNDRangeKernel.html
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kernel, 

                               cl_uint 

work_dim 

                               const 

size_t* global_work_offset, 

                               const 

size_t* global_work_size, 

                               const 

size_t* local_work_size, 

                               cl_uint 

num_events_in_wait_list, 

                               const 

cl_event* event_wait_list, 

                               cl_event* 

event ); 

Paraméterek: command_queue -- A parancssor, amelybe a 

munkaelemek kerülnek. 

 kernel -- A végrehajtandó kernelobjektum. 

 work_dim -- A globális munkaelemek megadásához 

használt dimenziók száma. 

 global_work_offset -- Egy work_dim dimenziójú 

tömb, amellyel a globális azonosító kiszámításánál 

használt eltolásértékek adhatóak meg. NULL esetén 

értéke minden dimenzióra 0. 

 global_work_size -- Egy work_dim dimenziójú 

tömb, amellyel az indextartomány méreteit adhatjuk 

meg az egyes dimenziókban. 

 local_work_size -- Egy work_dim dimenziójú tömb, 

amellyel az egyes munkacsoportokhoz tartozó 

munkaelemek számát adhatjuk meg az egyes 

dimenziókban. 

 num_events_in_wait_list -- A event_wait_list 

tömb mérete. 

 event_wait_list -- Azon események tömbje, 

amelyeknek be kell fejeződniük a kernelek 

végrehajtásának megkezdése előtt. 

 event -- Ezen címre kerül beállításra a párhuzamos 

végrehajtás befejeződésének ellenőrzésére használható 

eseményobjektum. NULL érték esetén nem ad vissza 

eseményobjektumot a clEnqueueNDRangeKernel 

függvény. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben beállításra kerül hibakód. 

Az eltolás és a munkacsoportok méretének megadása opcionális. Ha nem adunk meg eltolást, akkor az 

indextartomány kezdőpontja dimenzionalitástól függően a (0), (0,0) vagy (0,0,0) index lesz. Ha nem adunk 

meg munkacsoport méretet, akkor az OpenCL-implementáció szervezi munkacsoportokká a munkaelemeket, 

hiszen emlékezzünk rá, hogy a végrehajtási modellről tanultak szerint az ütemezés alapja mindig a 

munkacsoport, nem pedig a munkaelem. A függvény csak nem-blokkoló módon hívható, s az Enqueue* 

függvényeknél szokásos módon, a munkaelemek végrehajtásának befejeződéséről az output paraméterként 

visszakapott eseményobjektum segítségével győződhetünk meg. Hasonlóan a végrehajtás megkezdését a 

paraméterként átadott eseményobjektumok tömbjével szinkronizálhatjuk más eseményekhez, azaz más 

feladatok befejeződéséhez. A függvény használatát a következő egyszerű problémán keresztül mutatjuk be. 

Célunk, hogy az OpenCL-eszköz globális memóriájában található tömb minden eleméből gyököt vonjunk. A 

kernel paraméterként kapja egy, a globális memóriában lefoglalt memóriaterület mutatóját. Első lépésként 

lekérdezi globális indexét, a feltételezhetően egydimenziós globális indextartományban, majd a paraméterként 

kapott memóriaterületen az indexe által megjelölt lebegőpontos számra elvégzi a gyökvonás műveletét. 
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3.31. példa - sqrtKernel.k 

__kernel void sqrtKernel(__global float* input) 

{ 

   int i= get_global_id(0); 

   input[i]= sqrt(input[i]); 

} 

 

3.32. példa - ndrange.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define ARRAY_SIZE 20 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem memobjInput; 

  float input[ARRAY_SIZE]; 

  int i; 

  cl_event event; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  cl_uint size; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

   

  for ( i= 0; i < ARRAY_SIZE; ++i ) 

    input[i]= i; 

 

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs")   

 

  for ( i= 0; i < numPlatforms; ++i ) 

  { 

    properties[i*2]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

    properties[i*2 + 1]= (cl_platform_id)(platforms[i]); 

  } 

  properties[i*2]= 0; 

   

  context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_ALL, NULL, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType") 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id), 

devices, &size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo") 

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), &numDevices, 

&size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo") 

   

  queue= clCreateCommandQueue(context, devices[0], NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue") 

   

  memobjInput= clCreateBuffer(context, 0, ARRAY_SIZE * sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

   

  readSourceProgram("sqrtKernel.k", &kernelSource, &kernelLength); 
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  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  kernel= clCreateKernel(program, "sqrtKernel", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memobjInput, 1, 0, sizeof(float)*ARRAY_SIZE, input, 

NULL, NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

   

  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(memobjInput), &memobjInput); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

   

  size_t global_work_offset= 0; 

  size_t global_work_size= ARRAY_SIZE; 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue,               //command queue 

                              kernel,              //kernel 

                              1,                   //dimensions 

                              &global_work_offset, //global index offset 

                              &global_work_size,   //global work size 

                              NULL,                //local work size 

                              0,                   //number of events 

                              NULL,                //array of events 

                              &event);             //output event 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

   

  err= clWaitForEvents(1, &event); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, memobjInput, 1, 0, sizeof(float)*ARRAY_SIZE, input, 

NULL, NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  err= clWaitForEvents(1, &event); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents"); 

   

  for ( i= 0; i < ARRAY_SIZE; ++i ) 

    printf("%f ", input[i]); 

  printf("\n"); 

   

  clReleaseMemObject(memobjInput); 

  clReleaseKernel(kernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(kernelSource); 

   

  return 0; 

} 

user@linux> ./ndrange 

0.000000 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427 

3.000000 3.162278 3.316625 3.464102 3.605551 3.741657 3.872983 4.000000 4.123106 

4.242640 4.358900 

Az OpenCL-eszközrendszer inicializálása után lefoglalunk egy ARRAY_SIZE méretű, lebegőpontos számok 

tárolására alkalmas memóriaterületet a globális memóriában (input), s feltöltjük azt a 0,...,ARRAY_SIZE-1 

egészekkel. A kernel egyetlen paraméterének beállítása során a pufferobjektum létrehozásakor visszakapott 

memobjInput értéket adjuk meg, azaz a pufferobjektumok azonosítóit kerneleknek paraméterként átadva azokat 

az OpenCL-eszközrendszer megfelelő, a kernelek által elérhető címtérben lévő címmé transzformálja. Ha a 

pufferobjektum a gazdagép memóriájában helyezkedik el, akkor a címen elhelyezkedő adatok mozgatásáról is 

az OpenCL-eszközrendszer gondoskodik. A clEnqueueNDRangeKernel függvény hívása során meg kell 

adnunk az indextartományt: elsőként a tartomány dimenzionalitását (esetünkben 1), a tartomány kezdőpontjának 

eltolását, majd a globális indextartomány kiterjedéseit leíró tömböt és a munkacsoportok kiterjedéseit leíró 

tömböt. A munkaelemek végrehajtásának befejeződését a kimenő paraméterként visszaadott 
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eseményobjektummal ellenőrizzük, majd az eredményeket kiolvassuk, és a kimenetre írjuk. A kimenet alapján 

könnyen meggyőződhetünk a program helyes működéséről. 

5.7.2. Funkcionális párhuzamosítás 

Az OpenCL korlátozott lehetőséget biztosít funkcionális párhuzamosításra, azaz lehetőségünk van rá, hogy egy 

kernelt csak egyszer futtassunk le a clEnqueueTask74
OpenCL 1.0 függvény segítségével. 

 

Specifikáció: 
cl_int clEnqueueTask( cl_command_queue 

command_queue, 

                      cl_kernel kernel, 

                      cl_uint 

num_events_in_wait_list, 

                      const cl_event* 

event_wait_list, 

                      cl_event* event );                                

Paraméterek: command_queue -- A parancssor, amelybe a 

kernelfüggvények ütemezésre kerülnek. 

 kernel -- Az ütemezendő kernelobjektum. 

 num_events_in_wait_list -- A event_wait_list 

tömb mérete. 

 event_wait_list -- Azon események tömbje, 

amelyeknek be kell fejeződniük a kernelek 

végrehajtásának megkezdése előtt. 

 event -- Ezen címre kerül beállításra a párhuzamos 

végrehajtás befejeződésének ellenőrzésére használható 

eseményobjektum. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben beállításra kerül hibakód. 

Mivel a végrehajtás során nincs probléma, amelyet részproblémákra bontottunk volna, indextartományt sem kell 

definiálnunk. Az indextartomány megadásától eltekintve a függvény használata megegyezik a 

clEnqueueNDRangeKernel függvény használatával, azaz a végrehajtáshoz használt parancssorobjektumot, a 

kernelt, illetve a szinkronizációs célra felhasználható eseményobjektumokat specifikáló paramétereket kap a 

függvény. 

Az OpenCL szellemiségétől meglehetősen messze van a funkcionális párhuzamosítás, így a függvény 

használatát bemutató példaprogram is csak esetleges: olyan kernelt készítünk, amely a kimenetre írja a 

Finished sztringet, és az előző példaprogramban ütemezzük azt a négyzetgyököt számító munkaelemek után. 

3.33. példa - printKernel.k 

__kernel void printKernel() 

{ 

  printf("%s\n", "Finished\n"); 

} 

 

3.34. példa - task.c: 64-104 

  readSourceProgram("sqrtKernel.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  readSourceProgram("printKernel.k", &printKernelSource, &printKernelSourceLength); 

  kernelSources[0]= kernelSource; 

  kernelSources[1]= printKernelSource; 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 2, kernelSources, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

 

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

                                                           
74http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueTask.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueTask.html
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  ERROR(err, "clBuildProgram") 

 

  kernel= clCreateKernel(program, "sqrtKernel", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(memobjInput), &memobjInput); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

   

  printKernel= clCreateKernel(program, "printKernel", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel"); 

   

  size_t global_work_offset= 0; 

  size_t global_work_size= ARRAY_SIZE; 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue,               //command queue 

                              kernel,              //kernel 

                              1,                   //dimensions 

                              &global_work_offset, //global index offset 

                              &global_work_size,   //global work size 

                              NULL,                //local work size 

                              0,                   //number of events 

                              NULL,                //array of events 

                              &event);             //output event 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

   

  err= clEnqueueTask(queue, 

                     printKernel, 

                     1, 

                     &event, 

                     NULL); 

   

  err= clFinish(queue); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

 

 

A program tesztelését az OpenCL 1.2-t támogató AMD-környezetben végeztük, mert a kernelekben használt 

printf függvényt az OpenCL 1.1 még nem támogatja. A kód végrehajtásának kimenete az elvárásoknak 

megfelelően alakul: 

user@linux> ./task 

Finished 

0.000000 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427 

3.000000 3.162278 3.316625 3.464102 3.605551 3.741657 3.872983 4.000000 4.123106 

4.242640 4.358900 

5.7.3. Natív kernel futtatása 

Kernelek végrehajtásának harmadik lehetősége a clEnqueueTask funkcionalitását biztosítja nem-

kernelfüggvényekre. A clEnqueueNativeKernel75
OpenCL 1.0 függvény segítségével natív C/C++ függvények 

végrehajtását ütemezhetjük parancssorobjektumokon keresztül. Ezen függvényt a GPU-eszközök nem 

támogatják, működéséből kifolyólag csak CPU-jellegű OpenCL-eszközzel használható. 
 

Specifikáció: 
cl_int clEnqueueNativeKernel( 

cl_command_queue command_queue, 

                              void 

(*user_func)(void*), 

                              void* args, 

                              size_t 

cb_args, 

                              cl_uint 

num_mem_objects, 

                              const cl_mem* 

mem_list, 

                              const void** 

args_mem_loc, 

                              cl_uint 

                                                           
75http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueNativeKernel.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueNativeKernel.html
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num_events_in_wait_list, 

                              const 

cl_event* event_wait_list,                               

                              cl_event* 

event );                                

Paraméterek: command_queue -- A parancssor, amelybe 

munkaelemek kerülnek. 

 user_func -- A gazdaprogram egy megfelelő 

specifikációjú függvénye. 

 args -- A user_func argumentuma. 

 cb_args -- Az args címen található paraméter mérete. 

 num_mem_objects -- A mem_list tömb mérete. 

 mem_list -- Pufferobjektumok tömbje. 

 args_mem_loc -- A user_func függvény által 

használt mutatók mutatóinak tömbje. 

 num_events_in_wait_list -- Az event_wait_list 

tömb mérete. 

 event_wait_list -- Azon események tömbje, 

amelyeknek be kell fejeződniük a kernelek 

végrehajtásának megkezdése előtt. 

 event -- Ezen címre kerül beállításra a párhuzamos 

végrehajtás befejeződésének ellenőrzésére használható 

eseményobjektum. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben beállításra kerül a hibakód. 

A parancssor és az eseményobjektumok átadásának célja a korábbiak alapján nyilvánvaló ugyen, a többi 

paraméter azonban zavarba ejtőnek tűnhet. A user_func függvény lesz a végrehajtásra kerülő natív kernel. A 

felhasználó azonban ebben az esetben nem adhat meg indextartományt, sem pedig azt, hogy hány példányban 

történjen a párhuzamos végrehajtás. Hogyan fog akkor ez a függvény az OpenCL-t támogató többmagos CPU-n 

párhuzamosan futni? Egyáltalán futtatható-e párhuzamosan? A clEnqueueNativeKernel függvény a 

paraméterként kapott natív kernelfüggvénynek csak egyetlen példányát indítja el, így ahhoz, hogy tényleges 

kihasználjuk a hardver lehetőségeit, többször kell meghívnunk, egész pontosan annyiszor, ahány szálon 

dolgozni szeretnénk. A párhuzamos végrehajtás szervezésének stratégiája szinte teljesen megegyezik a Pthreads 

technológiában alkalmazottal: 

• A párhuzamosan megoldandó problémát a programozó bontja részproblémákra, az egyes részproblémákhoz 

kapcsolódó paramétereket pedig a részproblémákkal megegyező számú, rekordtípusú változókban rögzíti. 

• A clEnqueueNativeKernel függvényt annyiszor hívjuk meg, ahány részproblémát létrehoztunk. 

• A függvény minden hívásakor paraméterként kapja a natív kernelfüggvényt, valamint a részproblémát 

definiáló rekordot. 

• A natív kernelfüggvények végrehajtásai feladatként kerülnek be a parancssorobjektumba, majd végrehajtásra 

kerülnek. 

A függvény args paramétere tehát egy olyan rekord címe kell legyen, amely mezőinek értékei egyértelműen 

azonosítanak egy részproblémát. Mivel a rekord tetszőlegesen sok és tetszőleges típusú mezőt tartalmazhat, 

semmilyen megszorítást nem jelent az, hogy a user_func függvény paramétere egyetlen void* típusú mutató. 

A user_func függvényben a mutatót a megfelelő rekordmutatóra kényszerítve, a részproblémát definiáló 

paraméterek elérhetővé válnak. A részproblémák megoldásáról a függvény törzsének hátralévő részében kell 

gondoskodnunk. 

Már csak három olyan paraméter működését kell tisztázni, ami a kernelek által használandó 

pufferobjektumokhoz kapcsolódik. A gyakorlatban a legtöbb problémához, illetve részproblémához adatok 

tartoznak, amelyeket pufferobjektumokban tárolunk. Korábban részletesen olvashattunk a pufferobjektumok 
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lehetséges variánsairól. Ezek átadása egy natív kernelnek (lényegében szokásos C függvénynek) nem triviális, s 

ennek hatékony megvalósítása (az adatmozgatás redukálása) a pufferek pontos megvalósításától függő feladat 

lehet. Az OpenCL-implementáció azzal segíti munkánkat, hogy elfedi a pufferek különbségeit, és a 

clEnqueueNativeKernel függvény elvégzi helyettünk a pufferobjektumok mutatóinak lekérdezését, esetleg a 

szükséges adatmozgatást, feltételezhetően optimális módon. A mem_list tömb mérete és az args_mem_loc 

tömb mérete egyaránt num_mem_objects kell legyen. Az előbbi tömb memóriaobjektumokat tartalmaz, az 

utóbbi pedig azon mutatók címeit, amelyeket a natív kernelben használni szeretnénk: a mem_list[i] 

memóriaobjektum tartalmát a args_mem_loc[i] címen található mutatón keresztül szeretnénk elérni. Miután a 

clEnqueueNativeKernel függvény megfelelően beállítja a mutatók címeit, minden rendelkezésre áll a natív 

kernelek végrehajtásához. 

A függvény használatát a korábbihoz hasonló példaprogramon demonstráljuk. 

3.35. példa - nativeKernel.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <error.h> 

#include <math.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define ARRAY_SIZE 2000 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

 

#define THREADS 4 

 

typedef struct parameters 

{ 

  int begin, end; 

  float* buffer; 

} parameters; 

 

void sqrtKernel(void* a) 

{ 

  parameters* p= (parameters*)a; 

  int i; 

   

  for ( i= p->begin; i < p->end; ++i ) 

  { 

    p->buffer[i]= sqrt(p->buffer[i]); 

    fflush(stdout); 

  } 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem memobjInput; 

  float input[ARRAY_SIZE]; 

  int i; 

  cl_event event[THREADS]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  cl_uint size; 

  const void* arrayPointer; 

  parameters p[THREADS]; 

   

  for ( i= 0; i < ARRAY_SIZE; ++i ) 

    input[i]= i; 

 

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs")   
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  for ( i= 0; i < numPlatforms; ++i ) 

  { 

    properties[i*2]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

    properties[i*2 + 1]= (cl_platform_id)(platforms[i]); 

  } 

  properties[i*2]= 0; 

   

  context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_CPU, NULL, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType") 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id), 

devices, &size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo") 

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), &numDevices, 

&size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo") 

   

  queue= clCreateCommandQueue(context, devices[0], 

CL_QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MODE_ENABLE, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue") 

   

  memobjInput= clCreateBuffer(context, CL_MEM_USE_HOST_PTR, ARRAY_SIZE * sizeof(float), 

(void*)&input, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

 

  for ( i= 0; i < THREADS; ++i ) 

  { 

    p[i].begin= ((float)ARRAY_SIZE)/THREADS*i; 

    p[i].end= ((float)ARRAY_SIZE)/THREADS*(i+1); 

    arrayPointer= &(p[i].buffer); 

     

    err= clEnqueueNativeKernel(queue,  

                               &sqrtKernel,  

                               p + i,  

                               sizeof(p[i]), 

                               1, 

                               &memobjInput, 

                               &arrayPointer, 

                               0, 

                               NULL, 

                               event + i); 

    ERROR(err, "clEnqueueNativeKernel") 

  } 

   

  err= clFinish(queue); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, memobjInput, 1, 0, sizeof(float)*ARRAY_SIZE, input, 

NULL, NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  err= clWaitForEvents(1, &event); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents"); 

   

  printf("\nresults:\n"); 

  for ( i= 0; i < ARRAY_SIZE; ++i ) 

    printf("%f ", input[i]); 

  printf("\n"); 

   

  clReleaseMemObject(memobjInput); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  return 0; 

} 

user@linux> ./native 

0.000000 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427 

3.000000 3.162278 3.316625 3.464102 3.605551 3.741657 3.872983 4.000000 4.123106 

4.242640 4.358900 
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A natív kernel, amelyet futtatni szeretnénk, a sqrtKernel függvény lesz, s ezt a gazdaprogram részeként 

valósítjuk meg. A részfeladatokat specifikáló rekordot parameters néven hoztuk létre, és minden ilyen rekord 

egy indexet, illetve az adatokat tartalmazó memóriaterület címét tartalmazza. Az sqrtKernel függvény void* 

típusú paraméterének mutatóját parameters* típusúra konvertálva máris elérhetjük a függvénynek szánt 

valamennyi paramétert, és elvégezhetjük a megfelelő elemre a gyökvonást. 

A hatékony végrehajtás érdekében a parancssort CL_QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MODE_ENABLE paraméterrel 

hoztuk létre, mivel az egymástól független munkaelemek végrehajtása tetszőleges sorrendben megvalósulhat. 

Ezen paraméter nélkül is tökéletesen működik a programunk, azonban a munkaelemek végrehajtásának teljes 

ideje több időt vehet igénybe, mert ha valamelyik processzoron ,,beragad'' egy munkaelem, azaz más 

folyamatok terhelése miatt több időt vesz igénybe a kernel végrehajtása, akkor a többi munkaelemnek meg kell 

várniaa beragad munkaelemet, ami megnövelheti a futásidőt. 

6. Összefoglalás 

A fejezetben áttekintettük és példaprogramok segítségével demonstráltuk az OpenCL-gazdaprogramban 

használható függvényeinek nagy részét. A függvények elnevezési konvenciója és a kapcsolódó paraméterlisták 

konzisztenciája nagyban segítheti az függvények használatának, működésének memorizálását. A bemutatott 

függvények használatának elsajátításával az olvasó képessé válik egy adott környezetben elérhető OpenCL-

eszközök feltérképezésére, a párhuzamos végrehajtáshoz szükséges adatszerkezetek létrehozására és 

inicializálására, valamint OpenCL C nyelvű programok fordítására, linkelésére, futtatására. Néhány függvénytől 

eltekintve a legtöbb eszköz már az OpenCL 1.0 verzióban megjelent, így azok bármely OpenCL-t támogató 

gyártó implementációjával használhatók. 

7. Feladatok 

1. (★) Értelmezze az ,,Első OpenCL-programunk'' című fejezetben létrehozott alkalmazás gazdaprogramjának 

kódját! Állapítsa meg, hogy milyen szinkronizációs eszközöket használunk, hol történik blokkoló, illetve 

nem-blokkoló függvényhívás! 

2. (★★) Készítsen alkalmazást az elérhető OpenCL-eszközök összes tulajdonságának lekérdezésére! 

Értelmezze az alkalmazás kimenetét a számítógépében elérhető OpenCL-eszközre! 

3. (★★★) Készítsen általános, interaktív, konzolos interfészt megvalósító függvényt, amely alkalmas a 

rendelkezésre álló platformok és a végrehajtásra használandó eszközök kijelölésére. A program vázaként 

felhasználhatja a hasonló elven működő példaprogramot, azonban legyen a felhasználónak lehetősége több 

eszköz kiválasztására is! 

4. (★★★) Készítsen programot, amellyel az elérhető OpenCL-eszközök gazdagép => globális memória, 

globális memória => gazdagép elérési sávszélességét mérheti! A futási időket az eseményobjektumok 

segítségével határozza meg! Hasonlítsa össze az eredményeket a pufferobjektum különböző elhelyezései 

esetén (gazdagép memóriája, eszköz memóriája, pinned memóriaterület)! 

5. (★★) Készítsen a stopper.h és stopper.c fájlokban definiáltakhoz hasonló időmérő eszközöket, amelyek 

az eseményobjektumok megfelelő tulajdonságain alapszanak! 

6. (★★) Valósítson meg a clWaitForEvents, clFinish és clFlush függvények segítségével a 

clEnqueueMarkerWithWaitList és clEnqueueBarrierWithWaitList függvények működéséhez hasonló 

funkcionalitásokat! 

7. (★★★) Készítsen OpenCL C fordítóprogramalkalmazást: az oclcc program parancssori argumentumait 

tekintse forrásfájloknak, a forrásfájlokból előálló bináris kód az -o kapcsoló után megadott fájlba íródjon. A '-

' karakterrel kezdődő kapcsolók az '-o' kivételével kerüljenek át a clBuildProgram függvénybe opcióként! 

8. (★★★) Módosítsa a clEnqueueNativeKernel függvény használatát bemutató példaprogramot úgy, hogy a 

natív kernelek egy blockSize méretű indextartomány elemeire végezzék el a gyökvonás műveletét! 

Hasonlítsa össze a futási eredményeket nagy tömbök esetén a blockSize különböző értékeire, és értelmezze 

a kapott eredményeket! 
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4. fejezet - Az OpenCL C nyelv 

Az előző fejezetben bevezettük az OpenCL-programkönyvtár gazdaprogramban használható eszközeit. Az 

áttekintésünk teljes volt abban az értelemben, hogy a szabványban szereplő minden függvényt megemlítettünk, 

így a fejezet áttekintése után képet kaphat róla az olvasó, hogy mit lehet megvalósítani, illetve a 

példaprogramok alapján arról is, hogy egyszerűbb konstrukciókat hogyan érdemes megvalósítani. Jelen fejezet 

tárgya a már többször hivatkozott OpenCL C programozási nyelv áttekintése, amely a gazdaprogramban 

sztringként kezelt kernel-forráskódok megírására használható. A fejezet feldolgozása során az olvasó 

megismerheti az ANSI C és az OpenCL C fő különbségeit, az OpenCL C-ben bevezetett új eszközöket, illetve a 

példakódok segítségével azok használatát. 

1. Az OpenCL C programozási nyelv 

Az OpenCL C programozási nyelv az ANSI C99 szabvány kiterjesztése, illetve bizonyos esetekben 

megszorítása. Alkalmasan definiált makrókkal azonban az OpenCL C nyelvű forráskódok szabványos ANSI 

C99 fordítóval lefordíthatók. 

Az OpenCL C szabványban specifikált kiegészítéseket is az OpenCL-specifikáció alapján vesszük sorra, s 

minden nagyobb egység után példaprogramokkal mutatjuk be, hogy mi megengedett és mi nem. A fejezet 

tárgyalása során feltételezzük, hogy az olvasó átlagos programozói ismeretekkel rendelkezik az ANSI C nyelv 

szintaktikájáról és szemantikájáról. 

2. Típusok 

Az OpenCL C nagyon kényelmes atomi típusokkal és összetett vektortípusokkal egészítette ki az ANSI C99 

beépített típuskészletét. Jelen szakaszban a típusokat és a hozzájuk kapcsolódó makrókat, függvényeket 

tekintjük át. 

2.1. Beépített atomi típusok 

OpenCL C-ben az ANSI C99 minden atomi típusa elérhető. Az atomi típusokhoz megjelenő OpenCL C 

kiegészítéseket az alábbiakban foglaljuk össze: 

• Rövidítések: 

• unsigned char -- uchar; 

• unsigned short -- ushort; 

• unsigned int -- uint; 

• unsigned long -- ulong. 

• Logikai típus: bool. Lehetséges értékei a true és false literálok. Aritmetikai kifejezésekben felhasználva a 

true literál 1-re, a false literál 0-ra konvertálódik. 

• Félpontosságú lebegőpontos típus: half. Az IEEE 754 szabvány szerinti 16 bites lebegőpontos ábrázolás áll 

mögötte. Fontos kiemelni, hogy alapértelmezésben1 half típusú változót nem tudunk deklarálni, csak half 

típusú mutatót. A mutató által címzett helyről a vload_half(size_t offset, const half* p) makróval 

olvashatunk egy félpontosságú lebegőpontos értéket, amelyet float típusra konvertálva kapunk meg; s egy 

mutató által címzett helyre a vstore_half(float data, size_t offset, half* p) makróval írhatunk 

egy félpontosságú lebegőpontos értéket, float típusú paraméterből konvertálva. 

• A gazdaprogram programozási nyelvében a megfelelő OpenCL C típusokkal megegyező ábrázolású típusként 

hivatkozhatunk a cl_char, cl_uchar, cl_short, cl_ushort, cl_int, cl_uint, cl_long, cl_ulong, 

cl_float, cl_double, cl_half típusokra. 
                                                           
1A későbbiekben látni fogjuk, hogy kiterjesztésként bekapcsolható az atomi half típusok használata, ekkor más atomi típusokkal azonos 

módon, megszorítások nélkül használhatjuk a típust. 
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2.2. Beépített vektortípusok 

Teljes egészében újításként és vektorprocesszorok támogatásához kapcsolódó kiterjesztésként jelennek meg a 

beépített vektortípusok, amelyek összetett típusként valamely atomi típushoz tartozó értékek n elemű 

rekordjaként képzelhetők el. n lehetséges értékei 2, 3, 4, 8, 16. A vektortípusok nevei n-nel kifejezve charn, 

ucharn, shortn, ushortn, intn, uintn, longn, ulongn, floatn, doublen. Az egyes vektortípusok a 

gazdaprogramban a cl_ előtaggal hivatkozhatók. 

A halfn vektortípusok opcionálisak, kiterjesztésként elérhetőek lehetnek egyes OpenCL-implementációkban és 

-eszközökön. 

Vektortípusú változóknak egy utasításban ún. vektorliterállal vagy komponensenként adhatunk értéket. Az n 

dimenziós vektorliterálok szintaktikailag az alábbi kifejezéssel hozhatók létre: 

(skalarTipusn) ( skalarTipus[n1]  [,skalarTipus[n2]]... ) 

ahol a zárójelben szereplő különböző típusú kifejezések listájára az az egyetlen megszorítás, hogy dimenzióik 

összege megegyezzen n-nel. Ez utóbbi szabály alól az az egyetlen kivétel, amikor csak egy skalártípust 

használunk a zárójelben, s ekkor a vektortípus minden komponense ugyanazt az értéket kapja meg. Az alábbi 

kódrészlet például teljesen helyes OpenCL C deklarációs és értékadó utasításokat tartalmaz, vektorliterálokkal. 

4.1. példa - vectorTypes1.k:3-6 

  float3 f= (float3)(1.0f, 2.0f, 3.0f); //f == (1.0f, 2.0f, 3.0f) 

  int4 j= (int4)(i, i);                 //j == (1, 2, 1, 2) 

  int16 k= (int16)(0);                  //k == (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0) 

} 

A vektortípusok komponenseit a . minősítő operátor alkalmazásával, egy rekord mezőihez hasonlóan érhetjük 

el. Legfeljebb 4 komponensű vektorok esetén a x, y, z és w azonosítókat használhatjuk a vektorok első, második, 

harmadik és negyedik komponensére való hivatkozásként. Értelemszerűen 2 komponensű vektor esetén csak az 

x és y; 3 komponensű vektorok esetén csak az x, y és z mezőket használhatjuk. Ezeket egymás mögé fűzve a 

vektorkomponensei helyett a mezők által azonosított skalárokból álló összetett típusokat kaphatunk. Az alábbi 

kódrészlet helyes OpenCL C vektorkomponens-eléréseket tartalmaz. 

4.2. példa - vectorTypes2.k:3-14 

  int2 i; 

  float4 homogeneous; 

  float8 f8; 

 

  point.x= 0.0f;                                   //point == (0.0f, ...) 

  point.yz= (float2)(1.0f, 2.0f);                  //point == (0.0f, 1.0f, 2.0f) 

 

  i.xy= (int2)(0, 0);                              //i == (0, 0) 

  homogeneous.xyzw= (float4)(point, 1.0f);         //homogeneous == (0.0f, 1.0f, 2.0f, 

1.0f) 

 

  f8= (float8)(homogeneous.xyzw, point.xxx, 1.0f); //f == (0.0f, 1.0f, 2.0f, 1.0f, 0.0f, 

0.0f, 0.0f, 1.0f) 

} 

Az x, y, z és w betűkön kívül számjegyeket, egész pontosan a 16-os számrendszer szokványos számjegyeit is 

használhatjuk a négynél hosszabb, legfeljebb 16 elemű vektortípusok komponenseinek indexelésére. A 10, ..., 

15 számoknak megfelelő A, ..., F betűket használhatjuk kis és nagybetűs formában egyaránt. Valahányszor 

betűket használunk, az indexeket az s betűnek kell megelőznie a minősítő operátort követően. Az alábbi 

kódrészlet helyes OpenCL C vektorkomponens-eléréseket tartalmaz. 

4.3. példa - vectorTypes3.k:3-11 

  float8 g; 

  int2 i; 

  int16 j; 
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  f= (float2)(1.0f, 2.0f);                //f == (1.0f, 2.0f) 

  g.s01234567= (float8)(f, f, f, f);      //g == (1.0f, 2.0f, 1.0f, 2.0f, 1.0f, 2.0f, 

1.0f, 2.0f) 

  i= (int2)(1, 2);                        //i == (1, 2) 

  j.s0123456789aBcDEf= (int16)(i, i.x, i.y, i.s0, i.s1, i, i, i, i, i.s01); 

  // j == (1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2) 

 

Vektortípusok komponenseinek minősítésére használhatjuk továbbá a .lo, .high, .odd és .even utótagokat, 

amelyek rendre a vektortípus alsó, illetve felső felét alkotó, páratlan és páros indexű komponenseit jelölik. 

Továbbá ezek halmozva is használhatók, egészen addig, amíg skalárértékhez nem jutunk. Az alábbi kódrészlet 

helyes OpenCL C kódot tartalmaz. 

4.4. példa - vectorTypes4.k:3-17 

  int4 a, b; 

  int2 e, f; 

 

  e= (int2)(0, 1);    // e == (0, 1) 

  f= (int2)(0, 0);    // f == (0, 0) 

 

  a.hi= e;            // a == (., ., 0, 1) 

  a.lo= f;            // a == (0, 0, 0, 1) 

  b.odd= e;           // b == (., 0, ., 1) 

  b.even= f;          // b == (0, 0, 0, 1) 

  i= (int8)(a, b);    // i == (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1) 

 

  e= i.odd.hi;        // e == (0, 1) 

  f= i.even.lo;       // f == (0, 0) 

} 

2.3. Konverzió 

A beépített atomi típusok implicit módon konvertálhatóak a C99 szabványban foglaltak szerint. Vektortípusok 

implicit konverziója azonban nem engedélyezett. 

A beépített atomi típusok explicit konverziója a C99 szabványban foglaltak szerint, a (tipusNev) konverziós 

operátorral végrehajtható, vektortípusok esetén azonban az explicit típuskényszerítés nyelvi eszközökkel nem 

engedélyezett. Skalártípusok explicit módon konvertálhatók vektortípusra: ez a lehetőség tulajdonképpen már a 

vektortípusú literálok tárgyalásánál megjelent kivételként. Az alábbi kódrészletben helyes típuskényszerítéseket 

mutatunk be. 

4.5. példa - vectorTypes5.k:3-13 

  int2 j= (int2)(0, 1); 

 

  float f= 1.0f; 

  float2 g= (float2)(0.0f, 1.0f); 

 

  i= f;                 //allowed 

  //g= j;                 not allowed 

  f= (float)i;          //allowed 

  //g= (float2)j;         not allowed 

  g= (float2)i;         //allowed 

} 

Vektortípusok explicit konverzióját speciális függvényekkel végezhetjük el. A konverziós függvények a 

convert_celTipus(forrasTipus) elnevezési konvenciót követik, és atomi, valamint beépített 

vektortípusokra egyaránt használhatók, kivéve a bool, half, size_t, ptrdiff_t, intptr_t, uintptr_t és 

void típusokat. Vektortípusok esetén arra kell ügyelnünk, hogy a konvertálandó típus és a céltípus 

dimenzionalitása megegyezzen. A konverziós függvények neve kiegészíthető két opcionális utótaggal: 

• Lebegőpontos típusra vagy típusról történő konverzió esetén használhatjuk a következő utótagokat: 

• _rte (round to nearest even) -- kerekítés a legközelebbi páros érték felé; 
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• _rtz (round toward zero) -- kerekítés nulla felé; 

• _rtp (round toward positive infinity) -- kerekítés a pozitív végtelen felé; 

• _rtn (round toward negative infinity) -- kerekítés a negatív végtelen felé. 
Ha nem adunk meg utótagot, lebegőpontos típusról egészre történő konverzió esetén az alapértelmezett _rtz 

lép érvénybe, és lebegőpontos típusra történő konverzió esetén _rte módon történik a kerekítés. 

• Lebegőpontos típusról egészre történő konverzió a C99 szabványnak megfelelően történik, azonban 

opcionálisan, a _sat utótag használatával bekapcsolható a szaturált mód, amikor a céltípus által reprezentált 

értékek tartományából kilógó értékeket a legközelebbi reprezentálható értékre konvertálja a konverziós 

függvény. 

A konverziós függvények használatát az alábbi példával szemléltetjük. 

4.6. példa - vectorTypes6.k:3-17 

  ushort4 us; 

  char4 c; 

  float4 f= (float4)(-1e10, -1e-10, 0, 1e10); 

 

  us= convert_ushort4(i); 

  c= convert_char4_sat(i); 

 

  i= convert_int4(f); 

  i= convert_int4_sat(f); 

  i= convert_int4_rte(f); 

  i= convert_int4_sat_rte(f); 

 

  f= convert_float4(i); 

  f= convert_float4_rtp(i); 

} 

A convert_ushort4 függvény alkalmazásánál az i vektor negatív értékei az implementáció által definiált 

módon konvertálódnak; a convert_char4_sat alkalmazásánál viszont a char típus által nem ábrázolható nagy 

abszolútértékű számok biztosan a CHAR_MIN, illetve CHAR_MAX értékekre lesznek konvertálva a _sat opciónak 

köszönhetően. 

A lebegőpontos vektor konvertálása az első esetben az alapértelmezett _rtz módon történik, az int által 

ábrázolható tartományból kilógó értékeket az implementáció által definiált módon konvertálódnak. A 

convert_int4_sat használata esetén továbbra is _rtz kerekítési stratégia működik, azonban az int 

tartományból kilógó értékek a megfelelő INT_MIN vagy INT_MAX értékre lesznek konvertálva. A 

convert_int4_rte használata esetén a lebegőpontos értékek a legközelebbi páros egészre lesznek kerekítve, s 

a kilógó értékek kezelése az implementáció által definiált módon történik. A convert_int4_sat_rte 

működése pedig az előzőek alapján könnyen értelmezhető. 

Végül a convert_float4 függvény az alapértelmezett _rte stratégiát használja kerekítésre, amelyet 

felülírhatunk az _rtp utótaggal, s ekkor az ábrázolható következő lebegőpontos szám jelenik meg 

eredményként. 

A gyakorlatban előfordulhat, hogy egy adott típusú érték bitjeit szeretnénk más típusként értelmezni, azaz valódi 

konverziót, ábrázolás-átalakítást nem szeretnénk végrehajtani, csak az ábrázolás újraértelmezését (type 

reinterpretation). Erre a célra használhatjuk az as_ujTipus(regiTipus) specifikációjú függvényeket, amelyek 

tehát nem változtatják meg a paraméterként kapott érték bitjeit, csak újraértelmezik annak ábrázolását, 

ujTipus-ként. A függvények egyaránt használhatók beépített skalár- és lebegőpontos típusok esetén, az 

egyetlen megkötés, hogy az ujTipus és regiTipus ábrázolási hosszának meg kell egyeznie. Példaként az 

alábbi kódrészletben egy int típust értelmezünk át char4 típussá, ami gyakran szükséges lehet például 4 bájton 

ábrázolt RGBA-képek2 egy pixelhez tartozó színinformációinak komponensekre bontása esetén. 

                                                           
2A digitális képfeldolgozás és a számítógépes grafika területén a többcsatornás képek egyes csatornáinak tartományát a [0,...,255] 

tartományba kvantálják, így a csatornákhoz tartozó színinformáció egy bájton, többnyire unsigned char típussal ábrázolható. Többek 

között az egyik leggyakrabban használt fájlformátum, a PNG (Portable Network Graphics) engedélyezi, hogy a szokásos vörös, zöld és kék 

csatornák mellett még egy átlátszóságot szabályozó ún. alpha csatorna is megjelenjen, s így minden pixelhez négy bájtnyi színinformáció 

tartozik, amely kényelmesen ábrázolható és kezelhető unsigned int típussal. 
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4.7. példa - vectorTypes6.k:3-4 

  uchar4 uc= as_uchar4(i); //uc.x: 255; uc.y: 0; uc.z: 255; uc.w: 0; 

} 

3. Kifejezések 

3.1. Aritmetikai konverzió 

Az aritmetikai kifejezésekhez kapcsolódó első és egyik legfontosabb kérdés, hogy ha két különböző típusú érték 

között kell aritmetikai műveletet végezni, akkor azok milyen típusra konvertálódjanak implicit módon, illetve 

milyen típusú lesz a művelet eredménye? A kérdésekre rövid és az általában használt eseteket lefedő választ 

adunk az alábbi pontokban, melyeket követve helyes programokat írhatunk, azonban megjegyezzük, hogy több 

speciális eset is van, amelyről nem ejtünk szót. Ezeket az OpenCL-specifikációban találja az olvasó. 

• Beépített atomi típusok esetén a C99 szabványt követi az OpenCL C. 

• Különböző típusú vektorértékek között semmilyen aritmetikai művelet nem végezhető, mert ahogy korábban 

is utaltunk rá, vektortípusok implicit konverziója nem engedélyezett. 

• Ha a kifejezésben egyetlen vektortípusú érték szerepel csak, akkor az atomi típusok a vektortípusára lesznek 

konvertálva, ha a vektorkomponenseit alkotó T1 és a skalár T2 típusára a következő feltételek egyike teljesül: 

T1 nagyobb pontosságú lebegőpontos típus, mint T2; T1 lebegőpontos és T2 egésztípusú; T1 nagyobb 

pontosságú egész, mint T2; T1 és T2 azonos pontosságú egészek, de T1 előjel nélküli; T2 logikai típus. 

3.2. Operátorok 

Az operátorok a korábban leírtak szerint használhatóak, azaz operandusaik lehetnek atomi és vektortípusok 

egyaránt, atomi típusok esetén implicit konverzió történik. Atomi és vektoroperandusok esetén az előző 

szakaszban leírtak szerint az atomi típus lesz vektortípusra konvertálva, vektortípusok esetén azok komponensei 

atomi típusának meg kell egyeznie, különben fordítási hibát kapunk. Vektortípusú operandusok esetén (a vektor- 

és skalároperandusok is vektoroperandusoknak tekintendők, hiszen a skalártípus vektortípusra lesz konvertálva) 

az eredmény is vektortípusú, és az operátor által reprezentált művelet komponensenként lesz elvégezve. 

3.2.1. Aritmetikai operátorok 

Ennek fényében az aritmetikai összeadás (+), kivonás (-), szorzás (*), osztás (/) tetszőleges típusokra működik, 

amennyiben azok a fent leírtak szerint konvertálhatóak. Az egyoperandusú + és - operátorokat tetszőleges 

beépített típusra használhatjuk. Az inkrementáló (++) és dekrementáló (--) operátorok a C99 szabvánnyal 

ellentétben azonban csak a beépített egész típusokra alkalmazhatók, lebegőpontos típusokra nem. 

3.2.2. Hasonlító és logikai operátorok 

A hasonlító operátorok (>, <, >=, <=, ==, !=) skalártípusok esetén int eredményt adnak, igaz reláció esetén 1, 

hamis reláció esetén 0 értékkel. n komponensű vektoroperandusok esetén a vektorok komponenseinek 

ábrázolási hosszával megegyező ábrázolási hosszúságú előjeles egész vektort3 kapunk, melynek i-edik 

komponense -1 értéket vesz fel, ha az összehasonlított vektorok i-edik komponensére teljesül a reláció, és 0 

értéket, ha nem teljesül az. A bitenkénti operátorokat (&, |, ^{}, ~) minden beépített egészábrázolású atomi vagy 

vektortípuson használhatjuk, lebegőpontos típusokon azonban nem. A logikai operátorok (&&, ||) csak az atomi 

típusok esetén viselkednek rövidzár-operátorként, vektoroperandusok esetén minden esetben kiértékelik 

mindkét operandusukat. Az eredményként előálló skalár vagy vektortípusa és értéke a hasonlító operátoroknál 

megbeszéltek szerint alakul. A ! operátor minden beépített atomi és vektortípusra használható, az eredményként 

előálló skalár vagy vektortípusa a hasonlító operátoroknál megbeszéltek szerint alakul. 

3.2.3. Egyéb operátorok 

                                                           
3Például charn vagy ucharn típusú vektorok esetén az eredmény charn típusú lesz, longn, ulongn vagy doublen vektorok esetén 

pedig longn lesz. 
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A háromoperandusú (?:) operátor első operandusa egészábrázolású atomi vagy vektortípus lehet. Atomi típus 

esetén a C99-nek megfelelően működik, vektortípus esetén komponensenként állítja elő az eredményt. 

Használatakor ügyelni kell az implicit konverziós szabályok betartására. A biteltoló operátorok (≫, ≪) minden 

beépített egészábrázolású atomi és vektortípus esetén használhatók, utóbbi esetben komponensenként kerülnek 

alkalmazásra. A sizeof operátor típust vagy kifejezést kaphat paraméterként, és előbbi esetben meghatározza a 

típus ábrázolásához, utóbbi esetben a kifejezés típusának ábrázolásához szükséges bájtok számát. A , operátor a 

C99 szabványban leírtak szerint használható két kifejezés balról jobbra történő kiértékelésének specifikálására, a 

kifejezés típusa és értéke az operátor jobb oldalán lévő kifejezés típusa és értéke lesz. A címek kezelésére 

használható indirekciós (*) és ,,címe'' (&) operátorok a C99 szabványban foglaltaknak megfelelően 

használhatók. Az értékadó operátor (=) és annak változatai (+=, -=, *=, /=, %=, ≪=, ≫=, &=, |=, ^{=}) az implicit 

konverziós szabályok betartásával a C99 szabványban leírtaknak megfelelő szintaktikával és szemantikával 

használhatók. 

Az operátorok használata könnyen értelmezhető. Atomi típusok esetén szinte kivétel nélkül megegyeznek a 

C99-ben leírtakkal, vektoroperandusok esetén azonban tartsuk mindig szem előtt, hogy az implicit konverzió 

csak korlátozottan valósul meg. Néhány operátor helyes használatát mutatjuk be a következő példán. 

4.8. példa - operators.k:3-11 

 

  k= i*j;          //k == (9, 16, 21, 24) 

  k= i%j;          //k == (0, 0, 0, 0) 

  ++k;             //k == (1, 1, 1, 1) 

  k+= i;           //k == (2, 3, 4, 5) 

  k= k + 2;        //k == (4, 5, 6, 7) 

  j= k < j;        //j == (1, 1, 1, 0) 

  k= !(i == j);    //k == (0, 1, 1, 1) 

} 

4. Minősítők 

A half, bool és vektortípusok mellett az OpenCL C másik új eleme a címterekhez, kernelekhez és hozzáférési 

jogosultságokhoz kapcsolódó minősítők megjelenése alapszóként. 

Az OpenCL memóriamodelljének áttekintésénél négy különböző memóriaterületről beszéltünk: globális, 

konstans, lokális és privát memóriákról. Koncepcionális szinten a fő különbség a gazdaprogram és a 

munkaelemek számára biztosított hozzáférési lehetőségekben van. A gyakorlatban ezek a memóriaterületek az 

OpenCL-eszköz és -implementáció függvényében a hardver különböző részén helyezkedhetnek el, így azok 

méretében és a hozzáférés sebességében is lényeges különbség mutatkozik. Jellemzően a konstans memória 

elérése jóval gyorsabb, mint a globális memóriáé, azonban ennél is gyorsabb a lokális vagy a privát memória 

elérése. A különböző memóriaterületekhez tartozó címtereket négy minősítő segítségével azonosíthatjuk: 

__global, __local, __constant és __private. Ezen minősítő alapszavakat a kernelek formális 

paraméterlistáján, illetve deklarációs utasításokban használhatjuk, megadva velük a programozási eszköz 

létrehozásának helyét, azaz szintaktikailag a típusmódosítókhoz hasonlóan használhatjuk őket. 

• A __global minősítővel létrehozott mutatók a globális memória címteréhez tartozó címet vehetnek fel 

értékül. Megjelenhetnek formális paraméterlistán és lokális változó deklarációjában egyaránt. 

• A __constant minősítésű mutatók a konstans memória címteréhez tartozó címet vehetnek fel értékül. A 

programszintű nevesített konstansokat a konstans memóriában __constant minősítővel kell deklarálni, s 

azok fordítási időben, konstansokkal inicializálhatók. Futásidőben történő módosításuk futási hibát okoz. 

• A __local minősítésű eszközök a lokális memóriában jönnek létre, vagy mutatók esetén a lokális memória 

címteréből vehetnek fel értékeket. A lokális memóriában létrehozott eszközökhöz a munkacsoportokhoz 

tartozó munkaelemek osztott hozzáféréssel rendelkeznek, azaz közös (shared) változókat valósíthatunk meg 

velük. Fontos kiemelni, hogy __local minősítésű változókat csak kernelfüggvényekben deklarálhatunk, s 

azok minden munkacsoporthoz csak egyszer jönnek létre. __local minősítésű változóknak nem adhatunk 

értéket deklarációs utasításban, csak külön, önálló értékadó utasításban. 

• Alapértelmezetten __private minősítésűek a kernelfüggvények minősítés nélküli lokális változói, és csak 

__private minősítésűek lehetnek nem-kernelfüggvények lokális változói, illetve a kernel- és nem-
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kernelfüggvények formális paraméterei. A __private minősítésű eszközök mind a privát memóriában 

jönnek létre, a minősítés nélkül deklarált mutatók a privát memóriába mutathatnak. A privát memória 

jellemzően igen kicsiny, implementációtól függően csupán néhány regisztert foglal magában. Ennek 

megfelelően elérésük igen gyors, azonban nagyon takarékosan kell bánni a privát memória foglalásával. Ha 

túl sok programozási eszközt helyezünk el a privát memóriában (megtelnek a regiszterek), akkor sem futási, 

sem fordítási hibát nem kapunk, azonban a regiszterekben el nem férő eszközök a globális memóriában 

kerülnek tárolásra, ami a leglassabb eléréssel rendelkezik az OpenCL-eszköz különböző memóriaterületei 

közül. Egy ilyen jelenség nagyban lassíthatja programunk végrehajtását. 

A címtérminősítők mellett megjelenik a kernelfüggvényeket minősítő __kernel alapszó. A kernelfüggvények 

szintaktikájukat tekintve egyszerű C függvények, amelyek az OpenCL-eszközön történő végrehajtás belépési 

pontjaiként szolgálhatnak. 

A következő példaprogram egy helyes kernelkódot tartalmaz, amelyben bemutatjuk a címtérminősítők 

használatának különböző eseteit. 

4.9. példa - qualifiers.k 

__constant int i= 1; 

 

int functionExample(__local int* l) 

{ 

  *l= 0; 

  return 1; 

} 

 

__kernel void kernelExample(__global float* g, __constant float* c, __local float* l) 

{ 

  __local int t; 

 

  *g= p= functionExample(&t) + *c + *l + i; 

} 

 

   

Az első sorban létrehozunk egy programszintű konstanst i néven, s inicializáljuk azt 1 értékkel. A 

functionExample függvény egy lokális memóriában lefoglalt, egészekre mutató címet vár paraméterként, míg 

a kernelExample kernelfüggvény egy-egy címet a globális, konstans és lokális memóriákból. A 

kernelExample függvény első lépéseként deklarálunk egy t változót, amely a lokális memóriában jön létre, így 

az egész munkacsoport minden munkaeleme ugyanazon memóriaterületet fogja hivatkozni t néven. A 

következő sorban létrehozunk egy p változót a privát memóriában, majd egy összetettebb aritmetikai műveletet 

végzünk, amelyben felhasználjuk valamennyi változót, paramétert, valamint a functionExample függvényt. 

A kernel- és címtérminősítők használata egyszerű, jelentésük könnyen értelmezhető, azonban néhány fontos 

szabályt be kell tartanunk: 

1. A kernelfüggvények visszatérési értékének típusa mindig void kell legyen.Fordítási hibát kapunk például, ha 

az előző kódban átírjuk a kernelExample kernel visszatérési értékének típusát int típusra: 

clBuildProgram: Program build failure. 

:9:1: error: a __kernel function must have void return type 

__kernel int kernelExample(__global float* g, __constant float* c, __local float* l) 

^ 

2. Kernelfüggvények nem kaphatnak mutatóra mutató mutatót paraméterként, azonban egy kernelfüggvényen 

belül már használhatunk, és nem-kernelfüggvényeknek át is adhatunk paraméterként mutatóra mutatótípusú 

változókat. Fordítási hibát kapunk, ha az előző kódban átírjuk a kernelExample kernel első paraméterét 

__global float** típusúra: 

clBuildProgram: Program build failure. 

:9:44: error: invalid address space for pointee of pointer argument to __kernel 

function 

__kernel void kernelExample(__global float** g, __constant float* c, __local float* l) 
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3. Kernelfüggvény nem rendelkezhet  bool, half, size_t, ptrdiff_t, intptr_t és uintptr_t típusú 

formális paraméterekkel, vagy olyan összetett paraméterrel, amelynek valamely mezője ezen típusok közül 

való.} Fordítási hibát kapunk, ha az előző kódban átírjuk a kernelExample kernel első paraméterét bool 

típusúra: 

clBuildProgram: Program build failure. 

:9:34: error: __kernel function cannot have argument whose type is, or contains, type 

_Bool 

__kernel void kernelExample(bool g, __constant float* c, __local float* l) 

4. Rekurziót nem valósíthatunk meg sem kernel-, sem nem-kernelfüggvényekkel. Ha az előző kódban átírjuk a 

functionExample függvény törzsében a visszatérési értéket specifikáló return l; utasítást a return 

functionExample(l); utasításra, a fordító futása hibával megszakad. 

5. Nem használhatunk függvénymutatókat. 

6. A kernelfüggvények minden mutatótípusú paraméterének a __global, __constant vagy __local 

minősítőkkel kell rendelkeznie}, azaz kernelfüggvények nem kaphatnak paraméterként a privát memóriába 

mutató címet. Ennek nyilvánvaló oka az, hogy a gazdaprogramnak, amely a kernelek paramétereit beállítja, 

nincs hozzáférése a privát memóriához. Fordítási hibát kapunk, ha a kernelExample függvény első formális 

paraméteréből elhagyjuk a __global minősítőt: 

lBuildProgram: Program build failure. 

:9:34: error: invalid address space for pointee of pointer argument to __kernel 

function 

__kernel void kernelExample(float* g, __constant float* c, __local float* l) 

7. A lokális memóriában létrejött változókat nem inicializálhatjuk a deklarációs utasításban. Fordítási hibát 

kapunk, ha a kernelExample függvényben a t változót a deklaráció során szeretnénk inicializálni (__local 

int t= 1): 

clBuildProgram: Program build failure. 

:11:15: error: __local variables cannot have initializers 

  __local int t= 1; 

              ^ 

8. __global, __constant vagy __local minősítésű nem-mutató formális paramétert nem használhatunk.} 

Fordítási hibát kapunk, ha a kernelExample függvény formális paramétereit átírjuk __global float, 

__constant float és __local float típusúra: 

clBuildProgram: Program build failure. 

:9:44: error: invalid address space for argument to __kernel function 

__kernel void kernelExample(__global float g, __constant float c, __local float l) 

                                           ^ 

:9:44: error: parameter may not be qualified with an address space 

:9:64: error: invalid address space for argument to __kernel function 

__kernel void kernelExample(__global float g, __constant float c, __local float l) 

                                                               ^ 

:9:64: error: parameter may not be qualified with an address space 

:9:81: error: invalid address space for argument to __kernel function 

__kernel void kernelExample(__global float g, __constant float c, __local float l) 

                                                                                ^ 

9. __global és __constant minősítésű nem-mutatótípusú lokális változókat nem hozhatunk létre.} Fordítási 

hibát kapunk, ha a kernelExample vagy functionExample függvényekben __global vagy __constant 

minősítésű változókat deklarálunk: 

clBuildProgram: Program build failure. 

:5:16: error: automatic variable qualified with an address space 

  __global int a; 

               ^ 

:6:18: error: automatic variable qualified with an address space 

  __constant int b; 

                 ^ 

:16:16: error: automatic variable qualified with an address space 

  __global int a; 

               ^ 

:17:18: error: automatic variable qualified with an address space 
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  __constant int b; 

                 ^ 

10. Nem végezhetünk implicit konverziót, illetve értékadást különböző minősítésű mutatótípusú változók 

között. Fordítási hibát kapunk, ha bármely két különböző minősítésű mutatót értékadás-operátor bal és jobb 

oldalán használjuk: 

clBuildProgram: Program build failure. 

:15:6: error: illegal implicit conversion between two pointers with different address 

spaces 

  g= c;  

     ^ 

:15:4: warning: assigning to 'float __attribute__((address_space(1))) *' from 'float 

__attribute__((address_space(2))) *' discards qualifiers 

  g= c;  

   ^ ~ 

:16:6: error: illegal implicit conversion between two pointers with different address 

spaces 

  g= l;  

     ^ 

:16:4: warning: assigning to 'float __attribute__((address_space(1))) *' from 'float 

__attribute__((address_space(3))) *' discards qualifiers 

  g= l;  

   ^ ~ 

:17:6: error: illegal implicit conversion between two pointers with different address 

spaces 

  g= pp; 

     ^~ 

:17:4: warning: assigning to 'float __attribute__((address_space(1))) *' from 'float 

*' discards qualifiers 

  g= pp; 

   ^ ~~ 

11. Programszintű változót csak nevesített konstansként, __constant minősítővel hozhatunk létre. 

Fordítási hibát kapunk, ha bármely más címtérminősítővel próbálunk programszintű változót létrehozni: 

clBuildProgram: Program build failure. 

:2:14: error: program scope variables must be declared in the __constant address space 

__global int j; 

             ^ 

:3:13: error: program scope variables must be declared in the __constant address space 

__local int k; 

            ^ 

:4:15: error: program scope variables must be declared in the __constant address space 

__private int l; 

              ^ 

A minősítők használatára vonatkozó szabályokat röviden a következő módon foglalhatjuk össze: 

Címtérminősítők mindegyikét használhatjuk mutatókkal, azonban lokális változót csak __local vagy 

__private minősítővel deklarálhatunk, programszintű változót pedig csak a __constant minősítővel 

hozhatunk létre. Kernelfüggvények visszatérési értéke mindig void, minden mutatóparaméterük __global, 

__constant vagy __local minősítésű kell legyen. Nem használhatunk a formális paraméterlistán kétszeres 

indirekciót, speciális típusú változókat. Rekurzió és függvénymutatók használata nem megengedett. Egy mutató 

nem kaphat értékül más címtérminősítésű mutatót. 

5. Vezérlési szerkezetek 

A vezérlési szerkezetekről nem szól a specifikáció, általánosságban elmondhatjuk azonban, hogy ugyanúgy 

használhatjuk a feltételes szerkezeteket (if, switch) és ciklusokat (for, while, do-while), mint ANSI C-ben. 

A vezérlésátadó utasítások közül a continue és a break az ANSI C-ben tanultaknak megfelelően működik, 

azonban a goto utasítást a gyártók jellemzően nem implementálják (a jegyzet írásának idején sem az AMD, sem 

az NVidia nem támogatja). 

A feltételes szerkezetekkel óvatosan kell bánnunk, indokolatlan használatuk jelentős teljesítménycsökkenéshez 

vezethet. A munkaelemek párhuzamos végrehajtásának ütemezése akkor valósul meg optimálisan, ha a 

munkaelemek közel azonos ideig futnak. Mivel a párhuzamosan futó kernelek kódja megegyezik, ez azt jelenti, 
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hogy közel azonos vezérlési utakat kell befutniuk. A feltételes szerkezetek (if, switch, de indirekt módon a 

ciklusok is) túlzott használata, többszintű egymásba ágyazása oda vezethet, hogy egyes munkaelemek jóval 

hosszabb vezérlési úton futnak, mint más munkaelemek, ami az ütemezést felborítva időveszteséghez vezet. 

6. Könyvtári függvények 

Mint minden programozási nyelv, az OpenCL C sem használható túl sok mindenre önmagában, előre megírt 

függvények, programkönyvtárak nélkül, így az OpenCL C által bevezetett programozási eszközök harmadik 

csoportjának a beépített sztenderd könyvtári függvényeket tekinthetjük. Az OpenCL C könyvtári függvényeinek 

az OpenCL C nyelvű kódokban történő használatához nem kell include direktívákat megadnunk, és 

természetesen az OpenCL C programok fordításakor sem kell semmilyen programkönyvtárat hozzálinkelnünk 

programunkhoz, mindezt automatikusan megteszi az OpenCL-implementáció. Jelen szakaszban áttekintjük az 

OpenCL C által biztosított, akár sztenderdnek is nevezhető könyvtári függvényeket, így a fejezet végére az 

OpenCL C minden olyan eszközének ismeretében leszünk, amelyet valódi, összetett problémák megoldása 

esetén biztosan használnunk kell. 

6.1. Munkaelemfüggvények 

Az OpenCL végrehajtási modell tárgyalásánál beszéltünk róla, hogy az ún. munkaelemek egy kernel és a 

részproblémákat azonosító indextartomány elemeinek összerendelésével állnak elő, és az OpenCL-eszköz 

számítási egységei munkacsoportokon, feldolgozóegységei munkaelemeken dolgoznak. A gazdaprogramban 

használható függvények tárgyalásánál alaposan megtárgyaltuk, hogy hogyan juthatunk el egy kernelkódból egy 

kernelobjektumig, és hogyan kezdeményezhetjük annak végrehajtását a részproblémákat definiáló 

indextartomány elemeire, azaz hogyan küldhetjük el a munkaelemeket az OpenCL-eszköznek. Jóllehet jelen 

fejezetben áttekintettük a kernel programozási nyelv elemeit, egy nagyon fontos dologról még nem esett szó: 

egy kernelkódban hogyan tudhatjuk meg, hogy a végrehajtás során a kernel az indextartománynak éppen melyik 

elemére fut, s így melyik részproblémát kell a kernelben megoldani. A munkaelemekhez kapcsolódó 

függvények éppen ezen problémára, illetve kérdésre adnak választ. A függvényeket rövid leírásukkal az alábbi 

táblázatban foglaljuk össze. 
 

Függvény Leírás 
uint get_work_dim(); A clEnqueueNDRangeKernel függvény hívásakor 

definiált indextartomány dimenzióinak számát 

kérdezhetjük le vele. 
uint get_global_size(uint dimindx); Visszatérési értéke a dimindx dimenzióban specifikált 

munkaelemek száma. 

uint get_global_id(uint dimindx); Visszatérési értéke a munkaelem indexe a dimindx 

dimenzióban. 
uint get_local_size(uint dimindx); Visszatérési értéke a munkacsoportok mérete dimindx 

dimenzióban. 
uint get_local_id(uint dimindx); Visszatérési értéke a munkaelem lokális indexe a 

dimindx dimenzióban. 
uint get_num_groups(uint dimindx); A dimindx dimenzió munkacsoportjainak számát 

kérdezhetjük le vele. 

uint get_group_id(uint dimindx); A munkaelem munkacsoportjának dimindx 

dimenzióbeli indexét kérdezhetjük le. 

uint get_global_offset(uint dimindx); Visszatérési értéke a globális indextartomány eltolása, 

azaz a kezdőindex a dimindx dimenzióban. 

Egy kernelkódban tehát bátran hívhatjuk a fenti függvényeket, melyek segítségével azonosíthatjuk a 

munkaelemet globálisan, azonosíthatjuk a munkaelem munkacsoportját, és lekérdezhetjük a munkacsoporton 

belüli lokális indexét is. 

A következő példában egy olyan kernelt mutatunk be, amely paraméterként kapja a globális memória egy uchar 

típusú elemek tárolására alkalmas területének címét (results). Feltételezzük, hogy a munkaelemek száma 
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megegyezik a results címen lefoglalt memóriaterület nagyságával. A kernel eldönti az indexről, hogy 

prímszám-e vagy sem, s a logikai eredményt a paraméterként kapott cím eltolással korrigált indexére írja. 

4.10. példa - primeKernel.k 

__kernel void primKernel(__global uchar* results) 

{ 

  uint i; 

  uint idx= get_global_id(0); 

  uint offset= get_global_offset(0); 

  for ( i= 0; i < idx/2; ++i ) 

    if ( idx % i == 0 ) 

    { 

      results[idx - offset]= 0; 

      return; 

    } 

  results[idx - offset]= 1; 

} 

A következő példában feltételezzük, hogy paraméterként kapjuk kettő darab egy- vagy kétdimenziós adathalmaz 

mutatóját (input, output), s feladatunk, hogy meghatározzuk az 1D vagy 2D indextartomány aktuális indexe 

által specifikált elem közvetlen szomszédainak4 maximumát5 az input adathalmazban, és beírjuk azt az output 

tömb azonos indexű helyére. 

4.11. példa - localMaximum.k 

__kernel void localMaximum(__global float* input, __global float* output) 

{ 

  uint dim= get_work_dim(), pos, size0, size; 

  float max; 

 

  if ( dim == 1 ) 

  { 

    pos= get_global_id(0); 

    size= get_global_size(0); 

    max= input[pos]; 

    if ( pos - 1 >= 0 && input[pos-1] > max ) 

      max= input[pos-1]; 

    if ( pos + 1 < size && input[pos+1] > max ) 

      max= input[pos-1]; 

 

    output[pos]= max; 

  } 

  else 

  { 

    size0= get_global_size(0); 

    size= size*get_global_size(1); 

    pos= get_global_id(1)*get_global_size(0) + get_global_id(0); 

    max= input[pos]; 

    if ( pos - size0 >= 0 && input[pos - size0] > max ) 

      max= input[pos-size0]; 

    if ( pos + size0 < size && input[pos + size0] > max ) 

      max= input[pos+size0]; 

    if ( pos - 1 >= 0 && input[pos - 1] > max ) 

      max= input[pos-1]; 

    if ( pos + 1 < size && input[pos + 1] > max ) 

      max= input[pos+1]; 

    output[pos]= max; 

 

  } 

} 

6.2. Matematikai függvények 

                                                           
4Egydimenziós adathalmaz i indexű elemének közvetlen szomszédja az i-1 és i+1 indexű elem. 2D adathalmaz (i,j) indexű 

elemének közvetlen szomszédjai az (i+1,j), (i-1,j), (i,j+1) és (i,j-1) indexű elemek. 
5A digitális jelfeldolgozásban vagy képfeldolgozásban jártas olvasó könnyen észreveheti, hogy ez a művelet nem más, mint szürkeskálás 
dilatáció megvalósítása a közvetlen szomszédokra kiterjedő struktúra-elemmel. 
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Az ANSI C math.h headerjében definiált függvények (cos, sin, tan, acos, asin, atan, atan2, cosh, sinh, 

tanh, exp, frexp, ldexp, log, log10, modf, pow, sqrt, ceil, fabs, floor, fmod) azonos néven elérhetők 

float és double, illetve floatn, doublen típusú paraméterekre. A függvények minden esetben a 

paraméterként kapott típussal azonos típust adnak vissza. Vektortípusok esetén a függvény komponensenként 

végzi el a megfelelő műveletet. Atomi típusok esetén természetesen építhetünk az implicit konverzióra, 

egészábrázolású vektortípusok esetén azonban explicit konverziós függvényeket kell használnunk, ha például a 

csak valós paramétereket támogató sqrt függvényt egészábrázolású vektorra szeretnénk alkalmazni. 

A további függvényeket csak felsoroljuk, a pontos specifikációjuk és leírásuk az OpenCL-specifikációban 

található. A felsorolás célja, hogy az olvasónak benyomása legyen róla, hogy milyen matematikai műveleteket 

lehet lebegőpontos típusokon könyvtári függvények segítségével megvalósítani: 

• további trigonometrikus és exponenciális függvények (atanh, atanpi, atan2pi, exp2, exp10, ilogb, 

ldexp, pown, powr, rootn stb.), 

• maximum/minimum meghatározása (fmax, fmin, maxmag, minmag stb.), 

• valós számok törtrészének meghatározása (fract stb.), 

• mantissza és exponens kinyerése (frexp, modf), 

• gamma, log gamma függvény kiszámítása (tgamma, lgamma_r), 

• gyors MAD-művelet6: a*b + c (mad), 

• lebegőpontos osztáshoz kapcsolódó függvények (remainder, remquo), 

• félpontosságú lebegőpontos számokkal optimalizáltan dolgozó függvények (half_*), 

• az OpenCL-implementáció által natívan támogatott számtartományon operáló matematikai függvények 

(native_*), 

• szögeket radiánba átszámító függvény (radians), 

• előjel-, lépcső- és puhalépcső-függvények (sign, step, smoothstep), 

• a vektorok komponenseinek számát visszaadó függvények (vec_step), 

• a vektorok komponenseinek permutációit előállító függvények (shuffle, shuffle2). 

A fent leírt függvényeken kívül az alábbi konstansokat használhatjuk egyszeres pontosságú és kétszeres 

pontosságú lebegőpontos számokkal dolgozva (megjegyezzük, hogy ezek mindegyike megjelenhet a 

gazdaprogramban is, CL_ előtaggal): 
 
float double Leírás 
FLT_MAX DBL_MAX A legnagyobb pozitív ábrázolható 

érték. 
FLT_MIN DBL_MIN A legkisebb negatív ábrázolható 

érték. 
FLT_EPSILON DBL_EPSILON A legkisebb pozitív ábrázolható 

érték. 

A legfontosabb matematikai konstansokat definiáló makrókat az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

                                                           
6A MAD (Multiply-ADd) művelet háromoperandusú műveletnek tekinthető, melynek eredménye MAD(a,b,c)≈ a*b + c. A MAD-

függvények a művelet eredményét közelítő eljárásokkal, a szorzás és összeadás egymást követő végrehajtásának együttes idejénél jóval 
gyorsabban határozzák meg. Mivel a művelet nagyon gyakran megjelenik a legkülönbözőbb algoritmusokban, egyes hardvereken már a 

processzorok gépi kódú utasításkészletében elérhetők egyes variánsai bizonyos típuskombinációkra. Ha nagyon sokszor kell MAD-

műveletet végrehajtani, használatával nagymértékben felgyorsíthatjuk programunkat, ha az elérhető legnagyobb számítási pontosság 
használata nem cél. 
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float double Leírás 
M_E_F M_E e értéke 

M_LOG2E_F M_LOG2E log2 e értéke 
M_LOG10E_F M_LOG10E log10 e értéke 
M_LN2_F M_LN2 loge 2 értéke 

M_LN10_F M_LN10 loge 10 értéke 
M_PI_F M_PI π értéke 
M_PI_2_F M_PI_2 π/2 értéke 

M_PI_4_F M_PI_4 π/4 értéke 
M_1_PI_F M_1_PI 1/π értéke 
M_2_PI_F M_2_PI 2/π értéke 

M_2_SQRTPI_F M_2_SQRTPI  értéke 
M_SQRT2_F M_SQRT2  értéke 
M_SQRT1_2_F M_SQRT1_2 

 értéke 

A következő példában a matematikai valószínűségszámítás és statisztika diszciplínák területéről ismert béta-

függvény értékeit számítjuk ki különböző x és y értékpárokra a Γ-függvény segítségével: 
 

 
(4.1) 

A kernel paraméterként kapja az x és y értékeket tartalmazó, azonos elemszámú tömböket, valamint az 

eredmények tárolására lefoglalt memóriaterület címét (output). Feltételezzük, hogy a kernel használatakor 

egydimenziós indextartományt specifikálunk, s az indextartomány elemeinek száma megegyezik a 

paraméterként kapott tömbök méretével. 

4.12. példa - betaKernel.k 

__kernel void betaKernel(__global float* input1, __global float* input2, __global float* 

output) 

{ 

  uint idx= get_global_id(0); 

  output[idx]= tgamma(input1[idx])*tgamma(input2[idx])/tgamma(input1[idx] + 

input2[idx]); 

} 

Megjegyezzük, hogy a Γ-függvény kiszámítására használható tgamma függvény a math.h headerben nincs 

specifikálva, így ha egy egyszerű C programban szeretnénk a statisztikában, elsősorban statisztikai teszteknél 

nagyon gyakran használt Γ-függvény vagy a segítségével számítható egyéb függvények (például β-függvény, χ2-

eloszlás vagy sűrűségfüggvény) értékeit kiszámítani, külső, numerikus könyvtárakat kellene használnunk. 

Az egészábrázolású előjeles vagy előjel nélküli atomi és vektortípusokra szintén számos beépített függvényt 

találunk. Ezen függvényekről a következő felsorolásban nyújtunk rövid áttekintést: 

• abszolútérték-függvények (abs, abs_diff), 

• összeadás és variánsai (add_sat, hadd), 

• szorzás variánsai (mul_hi, mul24), 

• minimum/maximum meghatározása és variánsai (min, max, clamp stb.), 

• MAD-művelet és variánsai (mad_hi, mad_sat, mad24 stb.), 

• upsample(hi, lo): result= (hi << sizeof(hi)/2) | lo (upsample), 
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• s végezetül egy nagyon hasznos függvény, amellyel a nemnulla bitek számát kérdezhetjük le: popcount. 

Az egészábrázolású típusok által ábrázolható értékek tartományának alsó és felső határait a következő 

táblázatban felsorolt, beszédes nevű nevesített konstansokkal érhetjük el: 
 

típus minimum maximum 
char CHAR_MIN CHAR_MAX 
char SCHAR_MIN SCHAR_MAX 
int INT_MIN INT_MAX 
long LONG_MIN LONG_MAX 
short SHRT_MIN SHRT_MAX 
uchar - UCHAR_MAX 

ushort - USHRT_MAX 

uint - UINT_MAX 

ulong - ULONG_MAX 

Megjelenik továbbá a CHAR_BIT konstans, mely a karakter típus megvalósításához használt bitek számát 

tartalmazza. A fenti változók azonos értékkel érhetők el a gazdaprogramban is, CL_ előtaggal. 

Az alábbi példakódban a következő funkciót valósítjuk meg: Adott egy előjel nélküli hosszú egészeket 

tartalmazó tömb (input), annak mérete n, egy újabb, előjel nélküli hosszú egészeket tartalmazó tömb (x) és egy 

egészek tárolására alkalmas memóriaterület (result), melynek mérete megegyezik x méretével. A results 

tömb idx-edik helyére beírandó értéket úgy kapjuk, hogy tekintjük az x tömb idx-edik elemét, és 

meghatározzuk, hogy az input tömb elemeit sorra véve (i futó indexszel) mennyi az x[idx] és input[i] 

egyszerre beállított bitjeinek legnagyobb száma7. Feltételezhetjük, hogy a kernel futtatásakor a munkaelemek 

száma megegyezik x méretével. 

4.13. példa - commonBits.k 

__kernel void bitknn(__global ulong* input, uint n, __global ulong* x, __global uint* 

result) 

{ 

  uint idx= get_global_id(0); 

  int i; 

  uint maxCommonBits= 0; 

 

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

    maxCommonBits= max(popcount(input[i] & x[idx]), maxCommonBits); 

  result[idx]= maxCommonBits; 

} 

 

6.3. Geometriai függvények 

A geometriai függvények célja a geometriai, azaz elsősorban két és három, de akár magasabb dimenziós 

vektorok műveleteinek hatékony megvalósítása. A függvények mindegyike egyszeres vagy kétszeres 

pontosságú lebegőpontos vektorokat vár paraméterként: 

• külső (vektoriális) szorzat (cross), 

• belső (skaláris) szorzat (dot), 

• euklidészi távolság (distance, fast_distance), 

• euklidészi norma (length, fast_length), 

• normalizálás (normalize, fast_normalize). 

                                                           
7A probléma tekinthető egy legközelebbiszomszéd osztályozás megvalósításának, amikor az egyes hosszú egészek sajátságvektorok, az egyes 
bitek pedig a bináris sajátságok értékei. 
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6.4. Relációs függvények 

A relációs függvénnyel egy-egy skalár- vagy vektortípusú értékről tudhatunk meg hasznos információkat: 

• végességet, végtelenséget, NaN-értéket, nem-NaN-értéket vizsgáló függvények (isfinite, isinf, isnan, 

isnormal), 

• rendezettséget, illetve rendezetlenséget vizsgáló függvények (isordered, isunordered), 

• lebegőpontos értékek előjelbitjét vizsgáló függvények (signbit), 

• a legnagyobb bit beállítottságát vizsgáló függvények (any, all), 

• a háromoperandusú operátort vektor- és bitszinten megvalósító függvények (select, bitselect). 

6.5. Vektorok betöltéséhez és kiírásához kapcsolódó függvények 

Az OpenCL C leírását a megjelenő vektortípusokkal kezdtük. Bemutattuk, hogyan hozhatunk létre 

vektorliterálokat, hogyan használhatunk vektortípusú változókat, és az OpenCL C sztenderd könyvtári 

függvényeinél is utaltunk rá, hogy mindezek vektortípusokkal is működnek. Arról azonban még nem esett szó, 

hogy a gazdagépről hogyan tudunk vektortípusokat feltölteni az OpenCL-eszközre, illetve hogyan tudunk erre 

hivatkozni. Két lehetőségünk van: 

• Feltöltünk az OpenCL-pufferbe például 8N darab T típusú értéket egy pufferobjektumba (mem), s a kernel 

paraméter listáján egy __global T8* p típusú paramétert specifikálunk, mely a gazdaprogramban értékül 

kapja a mem memóriaobjektumot. Ekkor p[i] a kernelben az i-edik érték nyolcast mint vektortípusú változót 

fogja jelenteni. Értelemszerűen a kernel a p tömböt csak N eleműnek fogja látni. 

• Ez a megközelítés nyilvánvalóan nem alkalmazható akkor, ha valamilyen szorosan pakolt formátummal 

dolgozunk, azaz feltételezzük, hogy a pufferobjektumba feltöltött adatok 4 és 8 elemű vektorokat felváltva 

tartalmaznak. Ekkor használhatjuk a vload* függvényeket, hogy a megfelelő memóriaterület adott bájtjától 

kezdődő n értéket egy n elemű vektortípusú változóba töltsük. Hasonlóan a vstore* függvénnyel egy n 

elemű vektortípus elemeit írhatjuk egy mutató által címzett terület adott bájtjától kezdődően a memóriába. 

Megjegyezzük, hogy a vload* és vsotre* függvények használata sokkal hatékonyabb, mintha a 

vektorkomponenseit egyesével töltenénk be egy T* típusú területről egy T8 típusú vektorba, mert az előbbi 

esetben a kommunikáció egy lépésben valósul meg. 
 

Függvény Leírás 
typen vloadn(size_t offset, const 

__qualifier type* p); 
A függvény működését tekintve a p címtől offset 

távolságra lévő n darab type típusú elemből egy 

typen típusú vektort készít, és visszaadja visszatérési 

értékként. 
void vstoren(typen data, size_t offset, 

qualifier type* p); 
Működését tekintve a data vektort alkotó n darab 

type típusú komponenst a p + offset memóriacímre 

írja n darab type típusú értékként. 

A __qualifier címtérminősítő helyén állhat __global, __constant, __local és __private egyaránt. A 

type típus az OpenCL C beépített numerikus atomi típusainak bármelyike lehet (char, uchar, short, ushort, 

int, uint, long, ulong, float, double). 

Ahogy arról korábban beszéltünk, a half típusok alapértelmezett módon közvetlenül nem használhatók, csak 

speciális függvényeken keresztül. Ezek a vloadn és vstoren függvényekhez hasonlóan használható 

vload_halfn és vstore_halfn függvények, melyeknek népes családját biztosítja az OpenCL C. 

Az alábbi példában feltételezzük, hogy adott egy memóriaterület, amely váltakozva tartalmazza lebegőpontos 

nyolc- és négyelemű vektorok koordinátáit. Feladatunk a szomszédos nyolc- és négyelemű vektorok 

felcserélése. Tegyük fel, hogy a vizsgált memóriaterület szomszédos nyolc- és négyelemű vektorpárokból N 

darabot tartalmaz, és ennek megfelelően az egydimenziós indextartományt is N eleműnek definiáljuk. Egy 
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munkaelem feladata a globális indexe által azonosított szomszédos vektorpár felcserélése lesz. Akkor kapunk 

hatékony megoldást, ha sikerül a globális memória elérését optimalizálnunk, azaz a vektorok elemeinek 

egyesével történő elérése helyett azokat egy művelettel tudjuk betölteni, majd kiírni. A megvalósításhoz a 

vload* és vstore* függvényeket használjuk! 

4.14. példa - loadStore.k 

__kernel void loadStore(__global float* input) 

{ 

  uint idx= get_global_id(0) * 12*sizeof(float); 

  uint offset= 4*sizeof(float); 

  float8 a; 

  float4 b; 

   

  a= vload8(idx, input); 

  b= vload4(idx + 2*offset, input); 

  vstore4(b, idx, input); 

  vstore8(a, idx + offset, input); 

} 

 

6.6. Szinkronizációs függvények 

A függvények fontos csoportját képezik a szinkronizációs függvények mint explicit szinkronizációs eszközök a 

kernelkódban. A bemutatásra kerülő függvények paramétere minden esetben egy bitmező, amelynek értéke a 

CLK_LOCAL_MEM_FENCE és CLK_GLOBAL_MEM_FENCE konstansokból kombinálható ki. Az előbbi megadása 

esetén a függvény működése a lokális memóriára, az utóbbi használata esetén a globális memóriára vonatkozik. 

Mindkét konstanst megadva, azaz CLK_LOCAL_MEM_FENCE | CLK_GLOBAL_MEM_FENCE paramétert átadva a 

függvények működése a lokális és globális memóriára egyaránt vonatkozik. 
 

void barrier(cl_mem_fence_flags flags); 
void mem_fence(cl_mem_fence_flags flags); 
void read_mem_fence(cl_mem_fence_flags flags); 
void write_mem_fence(cl_mem_fence_flags flags); 

A barrier függvény egy munkacsoporton belüli munkaelemek szinkronizációját szolgálja: egy munkacsoport 

munkaelemeinek futása megáll, amíg a munkacsoport minden munkaeleme meg nem hívja a függvényt. A 

barrier függvény a CLK_LOCAL_MEM_FENCE paraméter megadásával a szinkronizációs ponton túl további 

funkcióval rendelkezik: megfelelő módon frissíti a lokális memória tartalmát, így az egyes munkaelemek a 

barrier pont után ugyanazon memóriaképet látják. CLK_GLOBAL_MEM_FENCE esetén hasonlóan jár el a 

barrier függvény a globális memóriával: az egyes munkaelemek globális memóriában végrehajtott 

módosításai alapján a gyorsítótárak tartalmából frissíti azt, így az egyes munkaelemek ugyanazon memóriaképet 

látják a szinkronizációs pont után. 

A mem_fence függvény hívása esetén a munkaelem által látott memóriaképet a lokális vagy globális memóriába 

kommitolja, mielőtt a függvény hívását követően a munkaelem a lokális vagy globális memórián bármilyen írási 

vagy olvasási műveletet végrehajtana. A kommitolás nem történik meg tehát a függvényhívás pillanatában, a 

munkaelem visszakapja a vezérlést, a privát vagy konstans memóriában tárolt értékekkel további számítási 

műveleteket végezhet. Abban lehetünk csak biztosak, hogy mielőtt a globális vagy lokális memóriát írnánk vagy 

olvasnánk, a kommitolás biztosan megtörténik. 

A read_mem_fence és write_mem_fence függvények a mem_fence dekompozíciójának tekinthetők. A 

read_mem_fence függvény hívását követően a munkaelem nem olvas a globális vagy lokális memóriából, amíg 

az általa látott memóriakép a memória tartalmával szinkronba nem került. Hasonlóan a write_mem_fence 

függvény hívását követően a munkaelem nem végez írási műveletet a globális vagy lokális memórián, amíg az 

általa látott memóriakép tartalmával szinkronba nem került. 

A bemutatott négy függvény közül elsősorban a barrier függvényt fogjuk aktívan használni, valahányszor 

munkacsoportok létrehozásával és a lokális memória használatával optimalizáljuk OpenCL-kódjainkat. 
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A barrier függvény használatát az alábbi példával szemléltetjük. Képzeljük el, hogy programunkkal N elemű 

tömböt szeretnénk feldolgozni az OpenCL-eszközön, úgy, hogy a tömb M elemű folytonos részeinek 

elemenkénti feldolgozása egymástól függetlenül legyen elvégezhető. Ha a művelet memóriaintenzív, akkor 

célszerű M elemű munkacsoportokat létrehoznunk. A munkacsoportokhoz tartozó munkaelemek első lépésként 

betöltik az általuk feldolgozandó M elemet a lokális memóriába, s a feldolgozás során már a lokális memóriában 

megtalálható adatokkal dolgoznak. A megközelítés előnye, hogy a lassú elérésű globális memória használatát 

nagymértékben redukáltuk, minden adatelemet csak egyszer értünk el, s a memóriaintenzív feldolgozási 

lépéseket már a sokkal gyorsabb elérésű lokális memóriában tárolt másolatokon végezzük: 

4.15. példa - localMemory.k 

__kernel void localMemory(__global ulong* input, __local ulong* linput) 

{ 

  uint lidx= get_local_id(0); 

  uint gidx= get_global_id(0); 

   

  linput[lidx]= input[gidx]; 

   

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

  ... 

} 

 

A kernel első lépéseként lekérdezzük a munkaelem globális és lokális indexét, majd a feltételezhetően M méretű 

lokális memóriaterületnek a lokális index által címzett helyére beírjuk a globális memória globális index által 

címzett helyén tárolt értékét. Könnyű elképzelni, hogy ha ezt a műveletet a munkacsoporthoz tartozó minden 

munkaelem végrehajtja, akkor a globális memóriában tárolt tömb megfelelő M méretű szelete valóban 

megjelenik a lokális memóriában. Biztosítanunk kell azonban, hogy egyik munkaelem se haladjon tovább a 

kernelkódjának végrehajtásával amíg minden munkaelem végre nem hajtotta másolási feladatát. Jellemzően 

ekkor használhatjuk a barrier függvényt, amely lehetővé teszi, hogy a gyorsabb munkaelemek bevárják a 

lassabbakat. A ...-tal jelölt memóriaintenzív feldolgozási művelet megkezdésekor már biztosak lehetünk 

benne, hogy a munkacsoporthoz tartozó minden munkaelem befejezte a rá kiszabott adatmozgatási műveletet, 

így minden munkaelemben bátran dolgozhatunk a lokális memóriában tárolt M elemmel. 

6.7. Aszinkron memóriakezelő függvények 

Az OpenCL C által bevezetett új típusoknál nem beszéltünk egy speciális típusról, amely a numerikus típusoktól 

eltérően csak aszinkron memóriakezeléshez kapcsolódó műveletek során használható. Ez az event_t típus, 

amely bár hasonlóan működik, nem összekeverendő az OpenCL-gazdaprogramban használható cl_event 

típussal. Az OpenCL C lehetőséget biztosít arra, hogy a globális és lokális memória között aszinkron 

memóriaműveletet, írást vagy olvasást végezzünk. A kapcsolódó függvények közül négyet ismertetünk 

részletesen: 
 

Specifikáció: 
event_t async_work_group_copy(__local type* 

dst,  

                              const 

__global type* src,  

                              size_t 

num_types,  

                              event_t 

event); 

event_t async_work_group_copy(__global 

type* dst,  

                              const __local 

type* src,  

                              size_t 

num_types,  

                              event_t 

event);                                 

Generikus paraméterek: type -- tetszőleges numerikus atomi vagy vektortípus. 

Paraméterek: dst -- A másolás célterülete. 
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 src -- A másolás forrásterülete. 

 num_types -- A másolandó type típusú elemek 

száma. 

 event -- Nemnulla érték esetén ezen eseményváltozót 

adja vissza a függvény. 

Visszatérési érték: A másolás befejeztének ellenőrzésére használható 

eseményváltozó. 

Az async_work_group_copy függvények a lokális és globális memória közötti aszinkron adatmozgatást teszik 

lehetővé, első paraméterük a célterület címe, második paraméterük a másolandó terület címe. A függvény csak 

úgy használható, ha egy munkacsoporthoz tartozó összes munkaelem azonos paraméterekkel hívja. Ekkor a 

num_types darab type típusú elem másolása a munkaelemek között szétosztva, párhuzamosan valósul meg. 

Hasonlóan a gazdaprogramban használható aszinkron műveletekhez, itt is szükség van egy mechanizmusra, 

amellyel meggyőződhetünk róla, hogy a másolás befejeződött, és a másolás által érintett memóriaterületeket 

szabadon használhatjuk. Erre szolgál a függvények által visszaadott eseményobjektum. A függvények által 

paraméterként kapott eseményobjektum azonban más szerepet tölt be, mint a gazdaprogramban használható 

hasonló szerkezetű függvények esetén. 

Eddigi tapasztalataink alapján joggal feltételezhetjük, hogy az aszinkron másolást megvalósító függvények 

utolsó paramétere szinkronizációs célt szolgál, azaz a függvények nem hajtják végre az általuk reprezentált 

műveletet, amíg a paraméterként kapott eseményobjektumhoz kapcsolódó művelet be nem fejeződik. Ez 

azonban nem így van. A paraméterként kapott eseményobjektum csak arra szolgál, hogy a függvény ezen 

eseményobjektumon keresztül jelezze a feladat végrehajtását, így a visszatérési értékként visszaadott 

eseményobjektum a paraméterként kapott eseményobjektum megfelelően módosított változatának tekinthető. 

Az eseményobjektumokhoz kapcsolódó feladatok befejeződésére történő várakozást explicit módon a 

wait_group_events függvénnyel valósíthatjuk meg. 
 

Specifikáció: 
void wait_group_events(int num_events,  

                       event_t* 

event_list);                                

Paraméterek: num_events -- Az event_list tömb mérete. 

 event_list -- Eseményváltozók tömbje. 

A függvény működése az elvárásoknak megfelelő: paraméterként kapja eseményobjektumok egy tömbjét, s 

blokkolja a munkaelem futását, amíg a paraméterként kapott eseményekhez kapcsolódó feladatok mindegyike 

be nem fejeződött. 

Utolsó függvényünk a globális memória gyorsítótárának explicit használatára ad lehetőséget. 
 

Specifikáció: 
void prefetch(const __global type* p,  

              size_t num_types); 

Generikus paraméterek: type -- Tetszőleges numerikus atomi vagy vektortípus. 

Paraméterek: p -- A gobális memória címteréhez tartozó, type 

típusú mutató. 

 num_types -- A gyorsítótárba betöltendő, type típusú 

adatelemek száma. 

A prefetch függvény a paraméterként kapott p címről num_types darab type típusú adatelemet tölt be a 

gyorsítótárba aszinkron módon. A függvények használatára példaként az előző szakaszban bemutatott, a lokális 

memóriát feltöltő kódunkat alakítjuk át az aszinkron függvények használatával. 

4.16. példa - localMemory.k 
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__kernel void localMemory(__global ulong* input, __local ulong* linput) 

{ 

  event_t event; 

  uint M= get_local_size(0); 

  uint start= get_group_id(0)*M; 

 

  event= async_work_group_copy(input + start, linput, M, 0); 

  wait_group_events(1, &event); 

 

  ... 

} 

 

Funkcionalitását tekintve az utasítások működése megegyezik az előző szakasz végén bemutatott kódrészlet 

működésével, azaz a paraméterként kapott lokális memóriaterület tartalmát feltöltjük a szintén paraméterként 

kapott, globális memóriában elhelyezkedő tömb egy M elemű szeletével. Az utóbbi megvalósítás előnye, hogy 

ha nem pont a munkaelemek számával megegyező, hanem attól tetszőlegesen nagyobb vagy kisebb 

memóriaterületet szeretnénk a globális memóriából a lokális memóriába másolni, akkor csak a másolást 

megvalósító függvény harmadik paraméterének értékét kell megfelelően módosítanunk, a másolási feladatokat 

az OpenCL egyenlően osztja el a munkacsoporthoz tartozó munkaelemek között. Ezzel szemben az előző 

szakasz végén bemutatott példakódban nagyobb átalakításokat kell végeznünk, ha a munkacsoport méretétől 

különböző számú adatelemet szeretnénk a lokális memóriába másolni. 

6.8. Atomi függvények 

Egy változó értékének növelése általános esetben három lépésben történik: elsőször betöltjük azt a processzor 

valamely regiszterébe, megnöveljük az értékét, majd visszatöltjük a memóriába. Probléma akkor jelentkezik, ha 

párhuzamosan futó kódrészletek egyszerre szeretnék növelni egy változó értékét (x). Előfordulhat, hogy az A 

processzoron futó kódrészlet betölti a változó aktuális értékét (x) valamely regiszterébe, s már meg is növelte 

azt, azaz a változó értéke virtuálisan megváltozott x+1-re. A B processzoron futó kódrészlet ezzel egy időben 

szintén betölti a változó értékét (x) a saját regiszterébe, és megnöveli annak értékét x+1-re. Előbb a B, majd az 

A szál írja vissza az eredményt a változó címkomponensére, ahol az x+1 érték fog megjelenni, annak ellenére, 

hogy kétszer növeltük a változó értékét. A párhuzamos programozás területén atomi műveletnek nevezünk egy 

műveletet, ha a végrehajtása során konkurens kódok nem férhetnek hozzá az érintett memóriaterületekhez, és a 

művelet eredménye közvetlenül végrehajtása után megjelenik a memóriában, azaz a módosítások nem csak a 

gyorsítótárba kerülnek. 

Az OpenCL C előjeles, előjel nélküli egészek és egyszeres pontosságú lebegőpontos értékek __global és 

__local memóriában történő manipulálására definiál atomi műveleteket. 
 

Specifikáció: 
type atomic_operation(__qualifier type* p,  

                      type val);  

Generikus paraméterek: type -- int vagy unsigned int típus; float típus 

csak és kizárólag akkor használható, ha az xchg 

műveletet használjuk operation-ként. 

 operation -- add: összeadás, sub: kivonás, min: 

minimumszámítás, max: maximumszámítás, and: 

bitenkénti ,,és'', or: bitenkénti ,,vagy'', xor: bitenkénti 

,,kizáró vagy'', xchg: csere. 

 qualifier -- __global: globális címtérminősítő, 

__local: lokális címtérminősítő. 

Paraméterek: p -- Egy memóriacím a globális vagy lokális memória 

címterében. 

 val -- Egy int vagy unsigned int típusú érték. 

Visszatérési érték: A p helyről kiolvasott és val értékekre alkalmazott 

operation művelet eredménye. 
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Működését tekintve a függvény elvégzi a p helyen található type típusú érték és a paraméterként kapott val 

érték közötti műveletet, az eredményt egyrészt a p helyen tárolja, másrészt visszaadja visszatérési értékként. 

xchg művelet esetén a függvény kiolvassa a p címen található értéket, felülírja azt val értékkel, majd visszaadja 

a p címen eredetileg szereplő értéket. 
 

Specifikáció: 
type atomic_operation(__qualifier type* p);  

Generikus paraméterek: type -- int vagy unsigned int típus. 

 operation -- inc: inkrementálás, dec: dekrementálás. 

 qualifier -- __global: globális címtérminősítő, 

__local: lokális címtérminősítő. 

Paraméterek: p -- Egy memóriacím a globális vagy lokális memória 

címterében. 

Visszatérési érték: A p helyen lévő type típusú érték eggyel növelve vagy 

csökkentve. 

Az atomi műveleteket megvalósító függvények második variánsa egyetlen memóriacímet kap paraméterként, s 

az ott található értéket inkrementálja vagy dekrementálja, majd visszaadja azt. 
 

Specifikáció: 
type atomic_cmpxchg(__qualifier type* p, 

                    type cmp, 

                    type val);  

Generikus paraméterek: type -- int vagy unsigned int típus. 

 qualifier -- __global: globális címtérminősítő, 

__local: lokális címtérminősítő. 

Paraméterek: p -- Egy memóriacím a globális vagy lokális memória 

címterében. 

 comp -- Egy type típusú érték. 

 val -- Egy type típusú érték. 

Visszatérési érték: A függvény a p címen található type típusú értéket 

adja vissza. 

Az atomi műveletek harmadik variánsa feltételes értékadást valósít meg: megvizsgálja, hogy a *p és cmp értékek 

megegyeznek-e. Ha igen, akkor beírja a p címre a val értéket, ha azonban különbözőek, akkor nem módosítja 

azt: (*p == cmp) ? val : old. A függvény a p címen a függvény hívásának pillanatában tárolt értéket adja 

vissza. 

A függvények használatát egy olyan kernelen keresztül mutatjuk be, amely alkalmas arra, hogy megszámoljuk 

egy tömb pozitív elemeinek a számát. A kernel első paramétere a vizsgált tömb, második paramétere azon előjel 

nélküli egésztípusú változó mutatója a globális memóriában, amelybe az eredményt kiszámoljuk. 

Feltételezhetjük, hogy utóbbi 0-val inicializálásra került, és azt is, hogy az egydimenziós indextartomány mérete 

megegyezik a vizsgált tömb méretével. 

4.17. példa - count.k 

__kernel void count(__global int* input, __global uint* number) 

{ 

  uint idx= get_global_idx(0); 

   

  if ( input[idx] > 0 ) 

    atomic_inc(number); 

} 
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Mivel a munkaelemek egyszerre módosíthatják a number címen található értéket, a helyes működéshez 

elengedhetetlen, hogy atomi műveleteket használjunk, esetünkben értelemszerűen az atomic_inc függvényt. 

Ha további feltételezéssel élünk, illetve a kernel alkalmazásai során csak olyan tömbökkel kell dolgoznunk, 

amelyek 1 és 0 értékeket tartalmaznak, tovább egyszerűsíthetjük kódunkat, megspórolva a költséges feltételes 

szerkezetet. 

4.18. példa - count.k 

{ 

  uint idx= get_global_idx(0); 

   

  atomic_add(number, input[idx]); 

} 

 

6.9. printf 

A printf függvény működése alapjában véve megegyezik az ANSI C99 szabványban definiált printf 

függvény működésével, néhány apró eltérés van csak, például a %s konverziós konstans csak sztring literálok 

kiírásakor használható, és a függvény visszatérési értéke a kimenetre írt karakterek száma helyett sikeres 

végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben -1. A specifikáció több dolgot is az implementációra bíz, ezek közül a 

legfontosabb talán az, hogy az implementáció által specifikált kimeneti csatornára kerül a printf függvény 

kimenete, azaz OpenCL-implementációtól függően kaphatjuk a kimenetet a sztenderd output csatornán vagy 

akár a sztenderd hibakimeneten is. Az alábbi egyszerű kernellel a munkaelemek indexeit írjuk a kimenetre. 

4.19. példa - printf.k 

__kernel void localMemory(__global ulong* input, __local ulong* linput) 

{ 

  printf("global id: %d, %d, %d\t"\ 

         "local id:  %d, %d, %d\t"\ 

         "wgroup id: %d, %d, %d\n", 

         get_global_id(0), get_global_id(1), get_global_id(2), 

         get_local_id(0), get_local_id(1), get_local_id(2), 

         get_group_id(0), get_group_id(1), get_group_id(2)); 

} 

 

A kernel használatával meggyőződhetünk róla, hogy adott méretű globális és lokális indextartomány esetén 

valóban azokat az indexeket kapják a munkaelemek, amelyekről a végrehajtási modell ismertetése során 

beszéltünk. 

7. Összefoglalás 

A fejezetben áttekintettük az OpenCL C nyelvi elemeit. Megismerkedtünk a vektortípusokkal, a kapcsolódó 

konverziós szabályokkal, a minősítőkkel és a legfontosabb könyvtári függvényekkel. Ezen eszközök és 

függvények látszólag egyszerűen használhatók, könnyen készíthetünk velük egyszerű OpenCL C nyelvű 

programokat. A következő fejezetekben bemutatott esettanulmányokban azonban látni fogjuk, hogy a megfelelő 

eszközök kiválasztása (atomi vagy vektortípusok; könyvtári függvények vagy saját implementáció; konstans 

vagy globális memória használata) egy adott probléma esetén akár egy nagyságrenddel is javíthatja annak az 

implementációnak a sebességét, amelyet a legegyszerűbb nyelvi elemek segítségével, ANSI C kódok 

portolásával készíthetünk. Az OpenCL C ismerete önmagában tehát nem elegendő hatékony OpenCL-

programok készítéséhez, az olvasónak gyakorlatot kell szereznie az OpenCL C eszközeinek használatában, hogy 

a lehető legnagyobb teljesítményt hozhassa ki a rendelkezésre álló hardverkörnyezetből. Ehhez biztosítanak jó 

alapot a következő fejezetekben bemutatott és részletesen tárgyalt esettanulmányok. 

8. Feladatok 

1. Tekintse át újra és értelmezze a jegyzet korábbi fejezeteiben megjelent helloWorld és sqrtKernel kernelek 

kódját! 
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2. (★★) Készítsen gazdaprogramot a fejezetben bemutatott localMaximum.k kernelhez! 

3. (★★) Készítsen gazdaprogramot a fejezetben bemutatott betaKernel.k kernelhez! 

4. (★★) Készítsen gazdaprogramot a fejezetben bemutatott commonBits.k kernelhez! 

5. (★★) Készítsen kernelt és gazdaprogramot, amellyel példákon keresztül demonstrálhatja a _rte, _rtz, _rtp 

és _rtn kerekítési módok működését! 

6. (★★★) Készítsen header-fájlt cltoansi.h néven, és definiáljon benne makrókat úgy, hogy a header-fájl 

include-oló kernelkódok ANSI C fordítóval is lefordíthatóak legyenek! Feltételezheti, hogy a kernelkód a 

könyvtári függvények közül csak az indexek meghatározására szolgáló függvényeket hívja. 

7. (★★) Készítsen kernelt, amely a paraméterként kapott lebegőpontos értékek tömbjére és az eloszlás pozitív 

egész k paraméterére kiszámítja a χ2 eloszlás eloszlásfüggvényének értékeit! A megvalósításhoz használja a 

lehető legtöbb, optimalizált matematikai függvényt! A χ2 eloszlás eloszlásfüggvénye 
 

 
(4.2) 

8. (★★★) Készítsen kerneleket, illetve gazdaprogramot, amellyel egy pufferobjektum tartalmát egy másik 

pufferobjektumba másolhatja. A másolást előbb egyesével, atomi típusok felhasználásával, majd 4, 8, 16 

dimenziós vektortípusok segítségével végezze! Hasonlítsa össze és értelmezze az atomi típusokkal, illetve 

különböző méretű vektortípusokkal történő másolás végrehajtási idejét! 
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5. fejezet - Esettanulmányok: Lineáris 
algebra, mátrixszorzás 

Ezen és a következő fejezetekben az OpenCL néhány alkalmazását vizsgáljuk meg részletesen; különböző 

tudományterületekről összegyűjtött, jól párhuzamosítható problémák OpenC- implementációit és optimalizációs 

lehetőségeit mutatjuk be. Az optimalizációs lépések hatását minden esetben a futási időket összefoglaló 

grafikonok segítségével szemléltetjük. 

Az esettanulmányokban bemutatott teszteredmények értelmezésekor fontos szem előtt tartani, hogy azok nagyon 

erősen függenek az OpenCL-eszköz architektúrájától, képességeitől. Az egyes optimalizációs lépések csak a 

gyakran eredményesen alkalmazható optimalizációs lehetőségeket mutatják be, nem garantált, hogy a szerző 

hardverkörnyezetében legjobb eredményt produkáló kernel más hardverkörnyezetben is a legjobb eredményt 

produkálja. Azt szögezhetjük csak le, hogy általánosságban jobb eredményt kapunk, ha a bemutatott 

optimalizációkat használjuk mint ha nem alkalmazunk semmiféle optimalizációt. Hogy mennyivel jobbat, az 

hardverfüggő. Javasoljuk, hogy az olvasó minden esetben végezzen saját futási teszteket, saját OpenCL-

eszközének paramétereit figyelembe véve értelmezze az eredményeket, és próbáljon a jegyzetben foglaltakon 

túlmutató, saját következtetéseket levonni. 

Az első részletesen vizsgált alkalmazás a számtalan tudományterületen megjelenő  mátrixszorzás. 

1. Matematikai háttér 

A lineáris algebra legjellemzőbb fogalmai közé tartozik a mátrix, amely a legegyszerűbb, alkalmazásközeli 

esetekben számok téglalap alakú tömbjének tekinthető, például: 
 

 
(5.1) 

Minden mátrix esetén értelmezhetjük a sorok és oszlopok számát, amelyek a fenti példában rendre 2 és 3. A 

mátrixban szereplő minden elem megnevezhető a pozícióját jellemző sor- és oszlopindexekkel, azaz általános 

esetben 
 

 
(5.2) 

Itt, és a fejezet hátralévő részében egy mátrix elemeinek megnevezésekor elsőként a sorindexet, másodikként az 

oszlopindexet használjuk. A sorok és oszlopok számát, valamint a mátrixot alkotó számok halmazát 

felhasználva a valós számokból álló mátrixok formálisan az ℝS×O halmaz elemeiként definiálhatók, azaz A ∈  

ℝS×O, ahol S a mátrix sorainak száma és O az oszlopok száma. Bizonyos, közös tulajdonságokkal rendelkező 

mátrixok között műveleteket értelmezhetünk. Azonos méretű (megegyező sor és oszlop számú) mátrixok között 

például értelmezhetjük az elemenként alkalmazott összeadás és kivonás műveleteket. A mátrixokkal kapcsolatos 

egyik leggyakrabban alkalmazott művelet a mátrixok szorzása, ún. sor-oszlop kompozícióval. Ahhoz, hogy egy 

A mátrixot meg tudjunk szorozni egy B mátrixszal jobbról, azaz értelmezni tudjuk a A·B műveletet, szükséges, 

hogy az A mátrix oszlopainak és a B mátrix sorainak száma megegyezzen. 

Legyen A∈ℝS×O és B∈ℝO×P. Ekkor a C=A·B művelet eredménye egy C∈  ℝS×P mátrix lesz, amelynek ci,j elemét 

az alábbi formula alapján kapjuk: 
 

 
(5.3) 

Az ún. sor-oszlop kompozíciós szorzást szavakba öntve: az eredmény C mátrixnak az (i,j) indexű elemét úgy 

kapjuk, hogy az A mátrix i-edik sorának és a B mátrix j-edik oszlopának elemeit rendre, páronként 

összeszorozzuk, majd összeadjuk. 
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A sor-oszlop kompozíciós mátrixszorzás számtalan helyen jelenik meg a matematikában és szinte minden 

mérnöki vagy természettudományos területen. Az alábbiakban néhány példát adunk az alkalmazásaira: 

• Az euklidészi sík transzformációit reprezentálhatjuk 2×2 méretű, valós elemű mátrixokkal, ha a síkhoz 

Descartes-féle derékszögű koordinátarendszert rendelünk. Például az α szöggel történő forgatás mátrixa 
 

 
(5.4) 

π/2 szögű forgatás esetén 
 

 
(5.5) 

Rendezzük az euklidészi sík egy tetszőleges pontjának koordinátáit egy 2×1 méretű mátrixba, ún. vektorba1, 

például a z=(1, 2) indexű pont esetén 
 

 
(5.6) 

Ekkor az F(α)·z szorzást elvégezve, az óramutató járásával ellenkező irányban π/2 szöggel elforgatott vektor 

koordinátáit kapjuk. 
 

 
(5.7) 

ami Descartes-koordinátarendszerben ábrázolva valóban az origó körül 90 fokkal, pozitív irányban történő 

elforgatást jelent. Az euklidészi sík pontjainak skálázását az 
 

 
(5.8) 

formájú mátrixokkal reprezentálhatjuk. Tetszőleges pont koordinátáit balról szorozva egy S(λ) mátrixszal, a 

skálázott pontot kapjuk. 

Ha sok pontot szeretnénk előbb az origó körül forgatni, majd skálázni, könnyen belátható, hogy a két 

transzformáció szekvenciális elvégzésével azonos eredményt kapunk, ha előbb kiszámítjuk a T= R(α)·S(λ) 

mátrixot, majd az így kapott T mátrixszal szorozzuk meg balról a transzformálni kívánt pontok mindegyikét. 

A megközelítés előnye nyilvánvaló: megspórolhatunk pontonként egy mátrixszorzást. Ez az észrevétel 

általánosan is igaz, síkban és térben egyaránt: tetszőleges sok pont-transzformációt összeolvaszthatunk egy 

transzformációba, ha kiszámítjuk mátrixos alakjuk szorzatát. Ezt a megközelítést széleskörűen alkalmazzák a 

számítógépes grafika területén. 

• Lineáris egyenletrendszerek együtthatóit reprezentálhatjuk mátrixos alakban. Az egyszerűség kedvéért a 

továbbiakban négyzetes lineáris egyenletrendszerekre szorítkozunk, azaz feltételezzük, hogy az ismeretlenek 

és egyenletek száma megegyezik. 
 

 

(5.9) 

Az együtthatókat n×n méretű mátrixba, az ismeretlen xi változókat és a bi értékeket n×1 méretű mátrixokba, 

azaz vektorokba szervezve a sor-oszlop kompozíciós szorzással az egyenletrendszer Ax=b alakba írható, ahol 

két mátrixot akkor és csak akkor tekintünk egyenlőnek, ha az azonos indexű komponenseik rendre 

megegyeznek. 

                                                           
1Konyhanyelven fogalmazva a vektor olyan mátrix, amely sorainak vagy oszlopainak száma 1. 
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Tegyük fel, hogy létezik az együtthatókat tartalmazó A mátrixnak inverze, azaz olyan A-1-gyel jelölt, szintén 

n×n méretű mátrix, amellyel A-t balról vagy jobbról szorozva egyaránt az ún. egységmátrixot kapjuk, azaz 

olyan mátrixot, amelynek minden eleme 0, kivéve az azonos, (i,i) indexű elemeket, melyek értéke 1: 
 

 

(5.10) 

A sor-oszlop kompozíciós szorzást végiggondolva könnyen belátható, hogy az Ax=b egyenlet mindkét oldalát 

balról megszorozva A-1-gyel, direkt módon megkaphatjuk az ismeretlen x értékeket: 
 

 (5.11) 

A fenti két példán kívül számtalan alkalmazást sorolhatnánk fel, amelyek implementációja során elkerülhetetlen, 

hogy mátrixokkal dolgozzunk, s a mátrixszorzást implementáljuk. Sok esetben igen nagy mátrixokkal kell 

dolgozni, nem ritka, hogy az összeszorzandó mátrixok mérete egyszeres pontosságú ábrázolással is több 

gigabájt. Más esetekben kis mátrixokkal dolgozunk, azonban nagyon sokszor kell mátrixszorzást végezni. Ezért 

a gyakorlatban kiemelt fontosságú, hogy a lehető leggyorsabb mátrixszorzás implementációval dolgozzunk, 

illetve szükség esetén a legjobban kihasználjuk számítógépünk rendelkezésünkre álló erőforrásait. 

2. Időmérés 

Ahhoz, hogy a különböző implementációk hatékonyságáról, a futási idők alakulásáról képet kapjunk, 

valahogyan mérnünk kell azt. A teljes program futási idejét mérhetnénk az operációs rendszer eszközeivel, 

Linux disztribúciók esetén például a time alkalmazás segítségével, ekkor azonban a futási idő az általunk 

implementált és optimalizált algoritmus futási idején kívül a változók, adatszerkezetek lefoglalásának, 

inicializálásának idejét is tartalmaznák, ami eltorzítaná az eredményeinket. 

Használhatjuk programunkban az ANSI C time.h headerjében található függvényeket, ezek azonban nem 

teszik lehetővé a futási idők nagy pontosságú mérését, ezek az eszközök jellemzően azt mérik, hogy a CPU hány 

ciklust fordított a programunk vagy egy kódrészlet végrehajtására, s ezt követően a CPU frekvenciája 

segítségével kaphatunk egy becsült futási időt. Ez a megközelítés egyrészt meglehetősen pontatlan, másrészt ha 

a CPU helyett a GPU végzi a számításokat, helytelen eredményekhez vezet. 

Mi egy harmadik megoldás mellett döntünk, az OpenMP-könyvtár pontos időmérést biztosító 

omp_get_wtime() függvényét használjuk, mely a time.h header eszközeivel szemben nem a CPU-ciklusokból 

következtet a futási időre, hanem valódi, ,,falióra'' (wall-time, wtime) időt mér. A függvény double típusú 

értékként másodpercben adja vissza egy rögzített időpont óta eltelt másodpercek számát. Természetesen nekünk 

két időpillanat különbségére van szükségünk, ezért szükségtelen ismernünk, hogy mely pillanattól számítja a 

függvény az időt, hiszen a függvény két hívásakor kapott számok különbségét kiszámítva másodpercben kapjuk 

meg a két pillanat között eltelt időt. 

Az OpenMP-függvény használata nem jelenti azt, hogy bármilyen csomagot telepítenünk kellene, az OpenMP -- 

már-már a sztenderd könyvtári eszközök szintjére lépve -- az elterjedt fordítók (gcc, msvc, icc) sztenderd 

környezetének részeként elérhető. Az omp_get_wtime() függvény (csakúgy, mint más OpenMP-függvények) 

használatához include-olnunk kell az OpenMP-eszközöket specifikáló headert, és be kell kapcsolnunk egy 

fordítási kapcsolót. A header neve implementációfüggő, GCC-ben omp.h. A fordítási kapcsoló szintén 

implementációfüggő, a javasolt GCC-fordító esetén -fopenmp. 

Hogy az időmérésre általános, elegáns megoldást kapjunk, létrehozunk egy stopper típust, a stopper indításáért 

felelős startS és a megállításáért felelős stopS függvényeket, valamint létrehozunk egy burkoló függvényt a 

jól ismert printf fölé, amellyel időintervallumokat és üzeneteket írhatunk a sztenderd kimenetre. A létrehozott 

típust és függvényeket a stopper.h és stopper.c fájlokba szervezzük, s a jegyzet hátralévő részében ezen 

fájlokat, illetve eszközöket használjuk kódjaink futási idejének mérésére. 

5.1. példa - stopper.h 
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#ifndef _STOPPER_H_ 

#define _STOPPER_H_ 

 

#include <time.h> 

 

/** OpenMP alapu stopper tipus*/ 

typedef struct stopper 

{ 

  double begin; /// stopper futasanak kezdete 

  double end;  /// stopper futasanak vege 

} stopper; 

 

/** stoppper inditasa 

 * @param st az inditando stopper cime 

 */  

void startS(stopper* st); 

 

/** stopper megallitasa 

 * @param st a megallitando stopper cime 

 */  

void stopS(stopper* st); 

 

/** idotartam cimket kiiro printf 

 * @param st az idointervallumot tartalmazo stopper cime 

 * @param fmt a printf-hez hasonlo ertelemben vett formatumsztring 

 * @return a kiirt karakterek szama 

 */  

int tprintf(stopper* st, const char* fmt, ...); 

 

 

#endif 

 

5.2. példa - stopper.c 

#include <stopper.h> 

#include <stdarg.h> 

#include <stdio.h> 

#include <omp.h> 

 

void startS(stopper *st) 

{ 

  st->begin= omp_get_wtime(); 

} 

 

void stopS(stopper *st) 

{ 

  st->end= omp_get_wtime(); 

} 

 

int tprintf(stopper *st, const char* fmt, ...) 

{ 

    double d= st->end - st->begin; 

     

    va_list arg; 

    va_start(arg, fmt); 

    printf("%02lf ", d); 

    vprintf(fmt, arg); 

    va_end(arg); 

    fflush(stdout); 

} 

3. CPU-implementáció 

Elsőként a mátrixszorzás ANSI C implementációját készítjük el CPU-ra, s azt fogjuk átültetni OpenCL-re. 

A főprogram első parancssori argumentumként kap egy egész számot, amellyel a négyzetes mátrixok méreteit 

adhatjuk meg, majd létrehozza a mátrixokat, feltölti azokat véletlenszámokkal, és elvégzi a sor-oszlop 

kompozíciós mátrixszorzást. 
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5.3. példa - matmul.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stopper.h> 

 

void printSM(float* m, int n) 

{ 

  int i, j; 

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

  { 

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

      printf("%.0f ", m[i*n + j]); 

    printf("\n"); 

  } 

  printf("\n"); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  int i, j, k, n; 

  float *A, *B, *C; 

   

  n= atoi(argv[1]); 

 

  A= (float*)malloc(sizeof(float)*n*n); 

  B= (float*)malloc(sizeof(float)*n*n); 

  C= (float*)malloc(sizeof(float)*n*n);   

   

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

  { 

    A[i]= rand()%10; 

    B[i]= rand()%10; 

  } 

 

  stopper st; 

  startS(&st); 

   

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

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

    { 

      C[i*n + j]= 0; 

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

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

    } 

   

  stopS(&st); 

   

  printSM(A, n); 

  printSM(B, n); 

  printSM(C, n); 

 

  free(A); 

  free(B); 

  free(C); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", n); 

   

  return 0; 

} 

Létrehoztuk továbbá a printSM függvényt, amelyet a mátrixok mátrixos alakban történő kiírására 

használhatunk, ezzel meggyőződhetünk programunk működésének helyességéről. 

Mivel az előző szakaszban bevezetett stopper.h header eszközeit is használjuk, ne felejtsük el, hogy a fordítás 

során meg kell adnunk az -fopenmp kapcsolót. A teljesség kedvéért az alábbiakban megosztjuk a kapcsolóval 

kiegészített CMakeLists.txt konfigurációs állományt, mellyel példaprogramunk lefordítható. 

5.4. példa - CMakeLists.txt 
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CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

 

SET(PROJECT_NAME matmul) 

PROJECT(${PROJECT_NAME}) 

 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

 

ADD_EXECUTABLE(${PROJECT_NAME} ${SRC}) 

 

SET(CMAKE_C_FLAGS "-fopenmp") 

 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

 

SET(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON) 

A program fordítását követően futásának kimenete: 

user@linux> ./matmul 2 

3 7  

3 6  

 

6 5  

5 2  

 

53 29  

48 27  

 

0.000001 2 

Ahogy arról a kimenet alapján meggyőződhetünk, a program helyesen működik, futási ideje 0,000001 

másodperc. A kimenet utolsó sorában két értéket láthatunk, egyik a mátrixszorzás ideje, másik a négyzetes 

mátrixok mérete. Az utóbbit azért írjuk ki, mert a mátrixos alakban történő kiírások eltávolításával programunk 

alkalmassá válik arra, hogy futási teszteket hajtsunk végre: különböző paraméterekkel híva programunkat, s 

kimenetét egy szöveges fájlba irányítva a fájl a B. függelékben bemutatott szkripttel kényelmesen feldolgozható 

formában, soronként tartalmazza a futási időket és mátrixméreteket. 

4. Naiv OpenCL-implementáció 

A mátrixszorzást megvalósító egyszerű C kódot a következő stratégia szerint ültethetjük át OpenCL-re: minden 

munkaelem az eredménymátrix egy elemét számítja ki, és feltételezzük, hogy a globális indextartomány 

kétdimenziós, és megegyezik a négyzetes mátrixok méretével. 

5.5. példa - matrixMultiplication.k 

__kernel void matrixMultiplication(__global float* a, __global float* b, __global float* 

c) 

{ 

  int i= get_global_id(0); 

  int j= get_global_id(1); 

  int N= get_global_size(0); 

  int k; 

  c[i*N + j]= 0; 

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

    c[i*N + j]+= a[i*N + k]*b[k*N + j]; 

} 

 

A kernelfüggvény első paramétereként kapja a négyzetes mátrixok sorainak, illetve oszlopainak közös számát 

(n), majd a mátrixok számára lefoglalt memóriaterületek mutatóit. Ahogy arra a __global minősítő utal, a 

memóriaterületeket a globális memóriában kerülnek lefoglalásra. A kernelfüggvény első lépéseként lekérdezzük 

a munkaelem globális indexét, amely feltételezhetően kétdimenziós (i, j), majd a sorfolytonos ábrázolású 

mátrixok megfelelő bejárásával kiszámítjuk az i-edik sor és j-edik oszlop elemeinek szorzatösszegét, miközben 

azt az eredménymátrix (i, j) indexű elemében akkumuláljuk. 

A kernelt meghajtó főprogram a CPU-implementációval megegyező működéssel (parancssori argumentumok, 

szöveges kimenet) rendelkezik. 
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5.6. példa - matrixMultiplication.k 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

 

void printSM(float* m, int n) 

{ 

  int i, j; 

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

  { 

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

      printf("%.0f ", m[i*n + j]); 

    printf("\n"); 

  } 

  printf("\n"); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem matrixA, matrixB, matrixC; 

  int i, n; 

  cl_event event; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  cl_uint size; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  float *A, *B, *C; 

  size_t global_work_size[2]; 

   

  n= atoi(argv[1]); 

  global_work_size[0]= global_work_size[1]= n; 

  A= (float*)malloc(sizeof(float)*n*n); 

  B= (float*)malloc(sizeof(float)*n*n); 

  C= (float*)malloc(sizeof(float)*n*n);   

   

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

  { 

    A[i]= rand()%10; 

    B[i]= rand()%10; 

  } 

 

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs")   

 

  for ( i= 0; i < numPlatforms; ++i ) 

  { 

    properties[i*2]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

    properties[i*2 + 1]= (cl_platform_id)(platforms[i]); 

  } 

  properties[i*2]= 0; 

   

  context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_ALL, NULL, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType") 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id), 

devices, &size); 
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  ERROR(err, "clGetContextInfo") 

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), &numDevices, 

&size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo") 

   

  queue= clCreateCommandQueue(context, devices[0], NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue") 

   

  matrixA= clCreateBuffer(context, 0, n*n*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  matrixB= clCreateBuffer(context, 0, n*n*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  matrixC= clCreateBuffer(context, 0, n*n*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

   

  readSourceProgram("matrixMultiplication.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  kernel= clCreateKernel(program, "matrixMultiplication", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, matrixA, 1, 0, sizeof(float)*n*n, A, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, matrixB, 1, 0, sizeof(float)*n*n, B, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

   

  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &matrixA); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &matrixB); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(cl_mem), &matrixC); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

   

  stopper st; 

  startS(&st); 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue,               //command queue 

                              kernel,              //kernel 

                              2,                   //dimensions 

                              NULL,                //global index offset 

                              &global_work_size,   //global work size 

                              NULL,                //local work size 

                              0,                   //number of events 

                              NULL,                //array of events 

                              &event);               //output event 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

  clWaitForEvents(1, &event); 

  stopS(&st); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, matrixC, 1, 0, sizeof(float)*n*n, C, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  printSM(A, n); 

  printSM(B, n); 

  printSM(C, n); 

   

  clReleaseMemObject(matrixA); 

  clReleaseMemObject(matrixB); 

  clReleaseMemObject(matrixC); 

  clReleaseKernel(kernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(kernelSource); 

  free(A); 
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  free(B); 

  free(C); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", n); 

   

  return 0; 

} 

A program kimenete: 

user@linux> ./matmul 2 

0.000052 2 

A program futásának kimenetéből jól látható, hogy a CPU-implementáció határozottan gyorsabb. Jóllehet a kis 

időintervallumok mérése még az OpenMP-eszközeivel is csak hibával terhelten kivitelezhető, ez nem 

magyarázza a jelentős eltérést. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy 2×2 méretű mátrixok szorzása nagyon kis 

számításigényű feladat, a CPU-implementáció csak 8 szorzást és 4 összeadást hajt végre. Mivel OpenCL 

használata esetén a feladatot egy parancssorobjektumban helyezzük el, s az csak onnan kerül végrehajtásra, 

érthető, hogy miért fut tovább programunk2. 

Ahhoz, hogy jobban rálássunk az implementációk számítási kapacitására, további futási teszteket végzünk 4, 8, 

16, 32, 64, 128, 256, 384, 512, 640, 768, 896 és 1024 lineáris kiterjedésű, azaz ennyi sort és oszlopot tartalmazó 

négyzetes mátrixokkal. A minél pontosabb becslések céljából minden méretre háromszor futtatjuk 

programunkat, és a kapott időértékek átlagait grafikonon3 ábrázoljuk. Az eredményeket a 5.1. ábrán foglaljuk 

össze az előző szakaszban bemutatott CPU-implementáció futási eredményeivel együtt. 

5.1. ábra - A mátrixszorzás CPU- és naiv OpenCL-implementációjának 

összehasonlítása. 

 

Az ábrán jól látható, hogy nagyobb mátrixok esetén már az egyszerű, naiv OpenCL-implementációval is 

jelentősnek mondható sebességnövekedést érhetünk el. Természetesen az összehasonlítás nem mérvadó, hiszen 

a végrehajtásra különböző hardvert használtunk, s más PC konfigurációkon teljesen más lehet a görbék 

viszonya. Az ábra a szerző benyomását és tapasztalatait tükrözi átlagosnak nevezhető számítógép 

konfigurációján. 

Ezen a ponton újabb rövid technikai kitérőt teszünk. Bemutattuk az OpenCL-implementáció főprogramját, 

amely a korábban megismert függvények hívásaiból tevődik össze. Ezek egy része a jegyzet hátralévő részében 

ismertetésre kerülő esettanulmányokban változatlanul fog ismétlődni, hiszen minden OpenCL-alkalmazásban 

ugyanazon lépésekkel térképezzük fel az elérhető OpenCL-eszközöket. Mivel célunk, hogy a könnyebb 

reprodukálhatóság kedvéért minden esetben bemutassuk a teljes gazdaprogramot, ezért némi rövidítéssel élünk: 

a platformréteghez tartozó függvényhívásokat, azaz az eszközök kiválasztását, a környezetobjektum 

létrehozását, valamint a futtatórétegből a parancssorobjektumok létrehozását kiemeljük egy külön függvénybe, 

                                                           
2Megjegyezzük, hogy a korábbi fejezetekben leírt eseményobjektumok segítségével mérhetnénk a kernelek végrehajtásának pontos idejét, 
azonban itt és a jegyzet hátralévő részében is azt vizsgáljuk, hogy az OpenCL-végrehajtás kezdeményezését követően mennyi idő alatt 

kapjuk vissza a vezérlést a főprogramban. 
3A grafikonok készítéséhez a B. függelékben bemutatott R szkriptet használjuk, ahol némi leírást is adunk a szkript felépítéséről és 

használatáról, s ezáltal a jegyzetben bemutatott ábrák könnyen, automatizáltan reprodukálhatóvá válnak. 
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melynek specifikációját és implementációját az openclinit.h és openclinit.c fájlokba szervezzük. A 

függvény a rendelkezésre álló GPU-k közül az elsőhöz hoz létre környezet és parancssorobjektumot, melyeket 

output paramétereken keresztül ad vissza. Természetesen a környezet inicializálását végző függvényt igény 

szerint bővíthető, akár a platformok és eszközök kiválasztását interaktív felületen lehetővé tevő funkcióval. Az 

alábbiakban bemutatjuk az openclinit.h és openclinit.c állományok tartalmát, illetve a módosított 

főprogramot. 

5.7. példa - openclinit.h 

#ifndef _OPENCL_INIT_ 

#define _OPENCL_INIT_ 

 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

 

#include <CL/opencl.h> 

 

/** 

 * initialize context and command queue 

 * @param context pointer to context object 

 * @param queue pointer to queue object 

 * @param devices array of devices ids 

 * @param numDevices pointer to the number of devices 

 */ 

void createContextAndCommandQueue(cl_context *context, cl_command_queue *queue, 

cl_device_id* devices, cl_uint* numDevices); 

 

#endif 

5.8. példa - openclinit.c 

#include <openclinit.h> 

#include <error.h> 

 

void createContextAndCommandQueue(cl_context *context, cl_command_queue *queue, 

cl_device_id* devices, cl_uint* numDevices) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  cl_uint size, numPlatforms; 

  int i; 

   

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs")   

 

  for ( i= 0; i < numPlatforms; ++i ) 

  { 

    properties[i*2]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

    properties[i*2 + 1]= (cl_platform_id)(platforms[i]); 

  } 

  properties[i*2]= 0; 

   

  *context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_ALL, NULL, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType") 

   

  err= clGetContextInfo(*context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id), 

devices, &size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo") 

  err= clGetContextInfo(*context, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), numDevices, 

&size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo") 

   

  *queue= clCreateCommandQueue(*context, devices[0], NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue") 

} 

 

5.9. példa - openclinit.c 
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#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

void printSM(float* m, int n) 

{ 

  int i, j; 

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

  { 

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

      printf("%.0f ", m[i*n + j]); 

    printf("\n"); 

  } 

  printf("\n"); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem matrixA, matrixB, matrixC; 

  int i, n; 

  cl_event event; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint size; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  float *A, *B, *C; 

  size_t global_work_size[2]; 

   

  n= atoi(argv[1]); 

  global_work_size[0]= global_work_size[1]= n; 

  A= (float*)malloc(sizeof(float)*n*n); 

  B= (float*)malloc(sizeof(float)*n*n); 

  C= (float*)malloc(sizeof(float)*n*n);   

   

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

  { 

    A[i]= rand()%10; 

    B[i]= rand()%10; 

  } 

 

  createContextAndCommandQueue(&context,&queue, devices, &numDevices); 

   

  matrixA= clCreateBuffer(context, 0, n*n*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  matrixB= clCreateBuffer(context, 0, n*n*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  matrixC= clCreateBuffer(context, 0, n*n*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

   

  readSourceProgram("matrixMultiplication.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  kernel= clCreateKernel(program, "matrixMultiplication", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, matrixA, 1, 0, sizeof(float)*n*n, A, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 
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  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, matrixB, 1, 0, sizeof(float)*n*n, B, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

   

  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &matrixA); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &matrixB); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(cl_mem), &matrixC); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

   

  stopper st; 

  startS(&st); 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 2, NULL, &global_work_size, NULL, 0, NULL, 

&event);  

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

  clWaitForEvents(1, &event); 

  stopS(&st); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, matrixC, 1, 0, sizeof(float)*n*n, C, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  printSM(A, n); 

  printSM(B, n); 

  printSM(C, n); 

   

  clReleaseMemObject(matrixA); 

  clReleaseMemObject(matrixB); 

  clReleaseMemObject(matrixC); 

  clReleaseKernel(kernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(kernelSource); 

  free(A); 

  free(B); 

  free(C); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", n); 

   

  return 0; 

} 

A jegyzet hátralévő részében bemutatott gazdaprogramokban az openclinit.h header-fájlt és a benne 

specifikált createContextAndCommandQueue függvényt fogjuk használni a környezet és 

parancssorobjektumok inicializálására. 

5. OpenCL C optimalizáció 

Első lépésként optimalizáljuk az OpenCL C kódot egy nagyon egyszerű megfontolás alapján: jelenleg a 

számításokat végző ciklus magjában a c[i*n+j]+= kifejezéssel akkumuláljuk az A mátrix i-edik sora és B 

mátrix j-edik oszlopa megfelelő elemeinek szorzatösszegét, ami azt jelenti, hogy minden egyes újabb szorzat 

hozzáadásakor a módosított értéket a globális memóriába, vagy ha létezik, akkor legjobb esetben is a globális 

memória gyorsítótárába írjuk. Ahogy arról az OpenCL-eszköz memóriamodelljénél beszéltünk, az OpenCL-

eszköz által elérhető memóriaterületek közül a globális memória elérése a leglassabb. Ha a szorzatokat a C 

mátrix megfelelő eleme helyett egy egyszerű, lokális változóba4 összegeznénk, s a kapott összeget csak a ciklus 

után írnánk be a C mátrix megfelelő helyére, feltételezhetően gyorsabb megoldást kapnánk. 

A kernel nagyon egyszerűen változik, lényegében az f változóval bővül csak: 

5.10. példa - matrixMultiplication.k 

                                                           
4Megjegyezzük, hogy a lokális szót most kissé túlterhelve használjuk: ami a függvény számára lokális változó, az továbbra is olyan 

változókat jelent, amelyeket a függvény törzsében deklaráltunk. Ekkor a lokális a változó nevének hatáskörére utal, nem pedig az 

elhelyezkedésére. A lokális változók a privát memóriában jönnek létre, hacsak nem használjuk a __local minősítőt. 
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__kernel void matrixMultiplication(__global float* a, __global float* b, __global float* 

c) 

{ 

  int i= get_global_id(0); 

  int j= get_global_id(1); 

  int N= get_global_size(0); 

  int k; 

  float f= 0; 

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

    f+= a[i*N + k]*b[k*N + j]; 

  c[i*N + j]= f; 

} 

 

A korábbiakhoz hasonló futási teszteket elvégezve a 5.2. ábrán látható eredményeket kapjuk. 

5.2. ábra - A mátrixszorzás CPU- és OpenCL-implementációinak összehasonlítása 

 

Az OpenCL végrehajtási idő közel felére csökkent azáltal, hogy a globális memória (írási célú) elérését 

munkaelemenként 1-re redukáltuk. A következő szakaszokban is ez lesz a fő stratégiánk: a lehetőségekhez 

képest próbáljuk tovább csökkenteni tovább a globális memória eléréseinek számát. 

6. A párhuzamosítás finomságának csökkentése 

A párhuzamos programozás egyik nagy kérdése és problémája a megfelelő terheléselosztás kialakítása és a 

párhuzamosítás finomságának beállítása. Ha párhuzamos implementációt készítünk, hardvertől függetlenül 

szinte biztosak lehetünk benne, hogy egyforma fizikai számítási egységek ugyanazt a feladatot nem pontosan 

ugyanannyi idő alatt fogják elvégezni. Mindez számos dolognak köszönhető: az egyes feladatok ütemezése nem 

feltétlenül ugyanúgy történik; az egyes memóriaterületek elérését a gyorsítótár nagymértékben felgyorsítja, 

azonban lehet, hogy a párhuzamosan futó kódrészletek olyan memóriaterületekre hivatkoznak, amelyek 

nincsenek egyszerre a gyorsítótárban; egyes erőforrások (például a merevlemez) elérése csak szekvenciálisan 

valósítható meg; gyakran előfordul, hogy a hardvereszközt más célra is használjuk: grafikus kártya esetén 

például vizualizációra, CPU esetén az operációs rendszer futtatására; az egyes processzorok különböző vezérlési 

utakat futhatnak be. Mindezeket figyelembe véve a párhuzamosan futó, azonos számítási igényű kódrészek 

némelyike lassabban végezhet, mint mások. Ha a gyorsan végző egységeknek meg kell várniuk a lassabbakat, 

mert valamilyen szinkronizációs művelet végrehajtása szükséges, vagy egyszerűen szükség van a 

továbbhaladáshoz azok eredményeire, viszonylag sok időt veszíthetünk azzal, hogy a számítási egységeink 

állnak, és egy ,,beragadt'' feladat befejeződésére várnak. Minél több feladatot adunk egyszerre a számítási 

egységeknek, annál tovább tarthatnak az ilyen ,,beragadások''. Ha a megoldandó problémát kisebb részekre 

bontjuk, a gyorsabban végző számítási egységek átvehetik a lassabbaknak szánt feladatokat. Ezek alapján tehát 

érdemes a megoldandó problémát minél kisebb, azonos számítási igényű részekre bontani, és a feladatok 

kiosztását dinamikusan megvalósítani, azaz dinamikus terheléselosztást alkalmazni. 

Más részről azonban minél több részproblémára bontjuk a megoldandó problémát, annál több kommunikációs 

és szinkronizációs műveletet igényel a részproblémák kiosztása: a részproblémát megoldó függvénynek minden 

indításakor újabb és újabb változókat kell létrehozni, a memóriából ugyanazon adatokat olvasni; a függvény 
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indítását és befejeződését a futtató rendszernek megfelelően menedzselnie kell stb. Ebből a szempontból tehát 

érdemes a problémát minél nagyobb részfeladatokra bontani, hogy minél kevesebb legyen a kommunikációra és 

szinkronizációra szánt idő. Egy-egy probléma párhuzamos megoldása során a párhuzamos egységek 

kommunikációjára és a probléma tényleges megoldására szánt idő hányadosát a párhuzamosítás finomságának 

nevezzük. Ha a finomság kicsi, azaz kevés kommunikációra sok számítás jut, akkor a problémát durván 

bontottuk fel részfeladatokra, ha a finomság nagy, akkor a sok kommunikációhoz képest viszonylag kevés 

számítást végzünk, azaz nagyon sok nagyon kicsi részre bontottuk a problémát. Ha a finomság kicsi, időt 

veszítünk a lassabban haladó processzorok munkájának befejeződésére várva. Ha a finomság nagy, a 

kommunikációs és szinkronizációs műveletekkel veszíthetünk jelentős mennyiségű időt. 

Esetünkben a mátrix-szorzás problémáját talán a legkisebb részekre bontottuk, így a párhuzamosítás finomsága 

nagy: egy 1024×1024 méretű mátrix esetén több mint egymillió munkaelem jön létre, és azok végrehajtását kell 

levezényelnie az OpenCL-implementációnak. Ez meglehetősen sok ahhoz képest, hogy egy munkaelem 

viszonylag kevés munkát végez: 1024 szorzást és összeadást. A mátrixszorzás-implementációnk következő 

optimalizációs törekvése, hogy csökkentsük a párhuzamosítás finomságot: úgy alakítsuk ki a munkaelemeket, 

hogy azok az eredménymátrixnak ne egy elemét, hanem egy egész sorát számítsák ki, azaz a részproblémák 

számát négyzetgyökére csökkentjük. Ehhez alkalmas módon módosítani kell a kernelt és némiképp a 

főprogramot is. 

A kernel módosítása értelemszerűen adódik. 

5.11. példa - matrixMultiplication.k 

__kernel void matrixMultiplication(__global float* a, __global float* b, __global float* 

c) 

{ 

  int i= get_global_id(0), j; 

  int N= get_global_size(0); 

  int k; 

  float f= 0; 

  for ( j= 0; j < N; ++j ) 

  { 

    f= 0; 

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

      f+= a[i*N + k]*b[k*N + j]; 

    c[i*N + j]= f; 

  } 

} 

 

A kernel paraméterezése nem változik, azonban feltételezzük, hogy az indextartományunk most egydimenziós, s 

ennek megfelelően a j index most nem az eredménymátrix egy oszlopának indexe lesz, hanem az 

eredménymátrix összes oszlopán végigiterál a bevezetett új ciklus változójaként. 

A főprogramban egyedül a clEnqueueNDRangeKernel függvény hívása módosul, melyben most nem 2D, 

hanem csak 1D indextartományt nevezünk meg: 

5.12. példa - matmul.c:108 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

 

Hogy megvizsgáljuk, sikerült-e gyorsulást elérnünk, újabb teszteket végzünk, melyek eredményét a 5.3. ábrán 

vetjük össze a korábbi futási eredményekkel. 

5.3. ábra - A mátrixszorzás CPU- és OpenCL-implementációinak összehasonlítása 



 Esettanulmányok: Lineáris algebra, 

mátrixszorzás 
 

 128  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Azt vehetjük észre, hogy sikeres volt az optimalizálási lépés, a sorokon dolgozó munkaelemek kevesebb 

kommunikációval oldják meg a problémát, és a terhelésmegosztás is kellően jó maradt ahhoz, hogy az 

alkalmanként beragadó feladatok ne rontsák le a futási időket. 

7. A privát memória használata 

Az előző szakaszban olyan kernelekhez jutottunk, amelyek az eredménymátrix egy-egy sorát számítják ki. Az 

AB=C mátrixszorzás során, miközben a C mátrix egy sorát számítjuk ki éppen, az A mátrix ugyanazon sorát 

kell beolvasnunk újra meg újra. Nagyban csökkenthetnénk a globális memória elérését, ha egy-egy munkaelem 

feldolgozása során az A mátrix megfelelő sorát csak egyetlen alkalommal olvasnánk be. Az optimalizáció 

következő lépésében tehát kihasználjuk, hogy minden feldolgozóegység rendelkezik privát memóriával, így ha a 

C mátrix i-edik sorának kiszámítása során beolvassuk az A mátrix i-edik sorát a privát memóriába, akkor már 

csak a B mátrix megfelelő oszlopait kell olvasnunk, azaz nagyságrendileg felére csökkentettük a globális 

memória olvasásainak számát. 

Ehhez a kernelben létrehozunk egy 1024 elemű, tmp nevű, lebegőpontos értékek tárolására alkalmas tömböt, 

amelyet felhasználhatunk az A mátrix egy sorának tárolására, feltéve, hogy annak hossza legfeljebb 1024. 

Megjegyezzük, hogy a privát memóriában dinamikus memóriafoglalást nem tudunk végezni, azaz 

mindenképpen konstans, már a kernelkód fordítása során ismert méretű tömböket tudunk csak lefoglalni. 

5.13. példa - matrixMultiplication.k 

__kernel void matrixMultiplication(__global float* a, __global float* b, __global float* 

c) 

{ 

  int i= get_global_id(0), j, k; 

  int N= get_global_size(0); 

  float tmp[1024], f; 

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

    tmp[k]= a[i*N + k]; 

  for ( j= 0; j < N; ++j ) 

  { 

    f= 0.0f; 

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

      f+= tmp[k]*b[k*N + j]; 

    c[i*N + j]= f; 

  } 

} 

 

A főprogram egyáltalán nem változik, az optimalizáció csak a kernelt érinti. A futási időket a 5.4. ábrán 

hasonlítjuk össze a korábbi eredményekkel. 

5.4. ábra - A mátrixszorzás CPU- és OpenCL-implementációinak összehasonlítása 
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Ahogy az az ábrán látható, ismét jelentős sebességnövekedést sikerült elérnünk. Megjegyezzük, hogy a privát 

memóriában lefoglalt tömb mérete 1024-nél kevesebb sorból és oszlopból álló mátrixok esetén pazarló. Ahogy 

azt azonban korábban említettük, dinamikus memóriafoglalásra nincs lehetőségünk. Elegáns megoldást kapunk, 

ha a tömb méretét egy nem deklarált azonosítóval, például M-mel határozzuk meg, s a gazdaprogramot úgy 

módosítjuk, hogy az M értékét a kernel fordítása során az előfordítónak szóló fordítási opcióval specifikáljuk. A 

kernelfüggvény és a gazdaprogram az alábbi módon változik: 

5.14. példa - matrixMultiplication.k:4 

  float tmp[M], f; 

 

5.15. példa - matmul.c:89-91 

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, flags, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

 

Ahogy azt korábban, az OpenCL-memóriamodell tárgyalásánál említettük, a privát memória mérete a hardvertől 

függ, de erősen limitáltnak tekintendő. Szinte biztosra vehetjük, hogy 1024 lebegőpontos érték tárolására nem 

alkalmas. Ekkor az OpenCL-implementáció a privát memóriában el nem férő adatokat valamely más 

memóriaterületen, például a globális memóriában tárolja, vagyis az adatok átlagos elérési sebessége nem fogja 

elérni a privát memória olvasásának sebességét. Ugyanakkor a programozó építhet arra, hogy az OpenCL-

implementáció az aktuális hardver és a lefoglalandó memóriaterület méretének figyelembevételével a lehető 

leghatékonyabb, leggyorsabb megoldást fogja választani. Ennek köszönhető, hogy ebben az esetben is tovább 

tudtuk növelni a mátrixszorzás végrehajtásának sebességét. 

8. A lokális memória használata 

Az egyetlen további optimalizációs lehetőségünk, ha a B mátrix oszlopolvasásainak számát próbáljuk meg 

csökkenteni. Jelenleg minden munkaelem beolvas minden oszlopot ahhoz, hogy a C mátrix megfelelő sorát 

kiszámítsa. Az optimalizálás stratégiája a következő: 

• hozzunk létre munkacsoportokat, melyek az eddig levezetett munkaelemekből állnak, s a C mátrix néhány 

egymást követő sorát számítják ki; 

• az egy munkacsoporthoz tartozó munkaelemek szinkronizáltan számítsák ki az eredménymátrix elemeit, azaz 

egyszerre ugyanazon oszlopindexű elemek kiszámításán dolgozzanak; 

• amikor az egy munkacsoporthoz tartozó munkaelemeknek szükségünk van a B mátrix j-edik oszlopára, 

egyszerre, párhuzamosan olvassák be azt a lokális memóriába, majd a szorzatösszeg meghatározásakor már 

csak a lokális memóriában található másolatot használják; 
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• a beolvasás során gondoskodnunk kell róla, hogy a lehető legkevesebb olvasási művelettel valósítsuk azt 

meg, hiszen éppen ezzel szeretnénk spórolni; 

• biztosítanunk kell, hogy a számításokat csak akkor kezdjék meg a munkaelemek, amikor már be van olvasva 

a j-edik oszlop, azaz ismét szinkronizációra van szükség. 

A kernelkód az alábbiak szerint módosul. 

5.16. példa - matrixMultiplication.k 

__kernel void matrixMultiplication(__global float* a, __global float* b, __global float* 

c) 

{ 

  int i= get_global_id(0), j, k; 

  int N= get_global_size(0); 

  int iloc= get_local_id(0); 

  int nloc= get_local_size(0); 

  float tmp[M], f; 

  __local float Btmp[M]; 

 

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

    tmp[k]= a[i*N + k]; 

  for ( j= 0; j < N; ++j ) 

  { 

    for ( k= iloc; k < N; k= k+nloc) 

      Btmp[k]= b[k*N + j]; 

    barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

    f= 0.0f; 

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

      f+= tmp[k]*Btmp[k]; 

    c[i*N + j]= f; 

 

    barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

  } 

} 

 

A stratégia megvalósításához létre kell hoznunk a korábbiakhoz hasonlóan egy, a mátrixok sorainak és 

oszlopainak számával megegyező, M elemű tömböt a lokális memóriában (Btmp). Ezt úgy tehetjük meg, hogy a 

kernelfüggvényben a tömb létrehozásakor a megfelelő, __local címtérminősítőt használjuk. Az 

oszlopindexeken iteráló ciklusban j-edik lépésében végezzük a B mátrix j-edik oszlopának beolvasását. Hogy a 

munkaelemek nagyságrendileg azonos számú olvasást végezzenek, a j-edik oszlop olvasását a munkacsoportbeli 

indexükkel végzik, és a ciklus lépésközét a munkacsoport nagyságának megfelelően választjuk meg. Könnyű 

belátni, hogy minden munkaelem nagyságrendileg n/nwg darab olvasást végez, ahol n a sorok száma és nwg a 

munkacsoport mérete. Arról kell már csak gondoskodnunk, hogy egyik munkaelem se haladjon tovább, amíg a 

teljes sor olvasása be nem fejeződött. Erre használhatjuk a barrier függvényt a paraméterként átadott 

CLK_LOCAL_MEM_FENCE konstanssal. Miután egy munkaelem befejezte egy oszlop feldolgozását, ismét meg kell 

várnia, hogy a többi munkaelem is végezzen, nehogy idő előtt módosítsa a Btmp tömb tartalmát. Erről ismét a 

barrier függvény segítségével gondoskodunk. 

Mivel munkacsoportokkal dolgozunk, a gazdaprogramot is módosítanunk kell. A munkacsoportok méretét 

dinamikusan határozzuk meg, 32×32 méretű vagy nagyobb mátrixok esetén a munkacsoportok mérete 16, 

kisebb mátrixok esetén n/2, ahol n a sorok és oszlopok közös száma. 

5.17. példa - matmul.c:46-51 

  global_work_size[0]= n; 

  if ( n >= 32 ) 

    local_work_size[0]= local_work_size[1]= 16; 

  else 

    local_work_size[0]= local_work_size[1]= n/2; 

  A= (float*)malloc(sizeof(float)*n*n); 
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5.18. példa - matmul.c:115 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

 

A futási eredményeket a 5.5. ábrán foglaljuk össze, melyen jól látható, hogy ismét sikerült sebességnövekedést 

elérnünk, s összehasonlítva azt a CPU- vagy a naiv OpenCL-implementációval több, mint 1 nagyságrendnyi 

gyorsulást kaptunk. 

5.5. ábra - A mátrixszorzás CPU- és OpenCL-implementációinak összehasonlítása 

 

9. Összefoglalás 

Az OpenCL-alapú mátrixszorzás, illetve annak optimalizációja klasszikus példa az OpenCL gyakorlati 

alkalmazására. Az algoritmusban a számítási műveletek számát nyilvánvalóan nem tudjuk csökkenteni, 

legalábbis az OpenCL eszközeivel nem. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a numerikus matematika területén 

számos módszert/algoritmust dolgoztak ki, amellyel a mátrixszorzás a korábban bemutatott definíció jellegű 

képlettel összehasonlítva jelentősen kevesebb művelettel valósítható meg. Az optimalizáció célja a globális 

memória olvasási és írási műveleteinek csökkentése volt, amit sikeresen végrehajtottunk: az eredeti, naiv 

implementációban az eredménymátrix n2 elemét kellett kiszámolnunk, s minden elem kiszámításához 2n darab 

számot kellett olvasnunk a globális memóriából (az A mátrix egy n elemű sorát, s a B mátrix egy szintén n 

elemű oszlopát), továbbá minden elem kiszámításakor n darab írást végeztünk, ami összesen 2n3 olvasási és n3 

írási művelet. Ezzel szemben az utolsó kernelfüggvényben, 16 elemű munkacsoportokat feltételezve, az olvasási 

műveletek számát n + n3/16-ra, s az írási műveletek számát n2-re redukáltuk, s ezekből adódik a több mint egy 

nagyságrendnyi futásidő csökkenés. Mindez jól mutatja, hogy az OpenCL-programozásnál mennyire fontos az 

absztrakt OpenCL-eszköz architektúrájának megfelelő használata. 

Ha felkeltettük az olvasó érdeklődését a lineáris algebra párhuzamos, numerikus módszerei iránt, ajánljuk a [7] 

és [4] könyveket. 

10. Feladatok 

1. (★★) Végezze el a fejezetben bemutatott sebességteszteket saját hardverkörnyezetében, ábrázolja és 

értelmezze az eredményeket! 

2. (★★) Határozza meg, hogy az egyes optimalizációs lépések során a kernelfüggvények hány bájtot olvastak a 

globális memóriából és hány bájtot írtak oda! 

3. (★★★) Számszerűsítse a korábban bevezetett finomság értékét. Első lépésként becsülje meg, hogy 2, 4, ..., 

1024 méretű mátrixok esetén mennyi időbe telik az eredménymátrix egy elemének kiszámítása, azaz n darab 

szorzás és n-1 összeadás végrehajtása. Ehhez hozzon létre olyan kernelt, amely a munkaelem indexével 
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elvégzi az előírt darabszámú műveletet, majd a kapott értéket a globális memória egy adott helyére írja5. A 

kernelt egyetlen példányban futtassa, hogy elkerülje az ütemezésből származó időveszteségeket, azaz 

használja a clEnqueueTask függvényt. A számítási műveltek időigényének pontos mérése miatt a kernel 

futási idejét az eseményobjektum megfelelő tulajdonságából kérdezze le. A mért értékek és a korábban 

kapott futási idők alapján a finomság már könnyen kiszámítható. 

4. (★★) Módosítsa az optimalizált kernelt és a főprogramot úgy, hogy a lokális memóriafoglalást ne a kódban 

elhelyezett __local minősítésű statikus tömb deklarációval végezze, hanem a setKernelArg függvény 

utolsó paraméterként NULL mutatót átadva foglaljon le megfelelő méretű területet, egyben átadva annak 

mutatóját a kerneleknek! 

5. (★★★) Módosítsa a kerneleket és a főprogramot úgy, hogy négyzetes mátrixok helyett tetszőleges méretű 

mátrixokra működjön! 

6. (★★★) Módosítsa a főprogramot úgy, hogy a kernelfüggvényt dinamikusan állítsa elő a bejövő n paraméter 

függvényében, a ciklusokat kifejtve, azaz a kernelkódot úgy generálja, hogy ciklus helyett az egyes 

cikluslépések egymás utáni utasítássorozatként szerepeljenek. Mérje meg, mekkora sebességnövekedés 

érhető el ezen optimalizációval! 

7. (★★) Az előző feladatban készített, optimalizált kernelsztringet előállító függvényt módosítsa úgy, hogy az 

elemek típusát is paraméterként kapja, és a megnevezett típusú mátrixok szorzását tegye lehetővé! 

8. (★★★) Ha az összeszorzandó mátrixok elférnek a limitált méretű konstans memóriában, tovább növelhetjük 

programunk hatékonyságát. A konstans memória használatához a főprogramot nem kell módosítani, 

elegendő a kernelek fejlécében kicserélnünk a __global minősítőt __constant-ra. Módosítsa a főprogramot 

úgy, hogy ha az összeszorzandó mátrixok elférnek a konstans memóriában, akkor mindkét mátrixot 

__constant minősítővel kapja paraméterként a kernel. Ha a két mátrix már nem fér el, de egy mátrix még 

elfér a konstans memóriában, akkor azt az egyet kapja csak __constant minősítővel a kernel. Hasonlítsa 

össze a futási időket a korábbi teszteredményekkel! 

9. (★★★) A mátrixokhoz kapcsolódó műveletek esetén nagyon fontos és gyakori gyakorlati feladat a mátrix 

inverzének meghatározása. Erre számos különböző megközelítésű módszer létezik, ezek közül egy 

számításigényes, de hatékony módszer a Newton-iteráció: egy A mátrix inverzét, vagy az inverzéhez nagyon 

,,közeli'' mátrixot az alábbi iterációval kaphatjuk meg: 
 

 (5.12) 

ahol Xi mátrixokat jelöl, és az iterációt indító X0 mátrix lehet az egységmátrix. (A gyakorlatban a módszernél 

nagyon fontos és kényes kérdés az induló X0 mátrix kiválasztása. Mély matematikai tartalmú eredmények 

születtek a kérdésre, amelyek messze meghaladják ezen jegyzet kereteit.) A feladat olyan főprogram 

készítése, amely paraméterként kapja az A, valamint az X0 mátrixokat, egy lebegőpontos ε, valamint egy max 

egész számot. A program legfeljebb max alkalommal futtatja az iterációt, azonban ha az A és Xk szorzatának 

euklidészi távolsága az egységmátrixtól kisebb, mint ε, akkor befejezi futását. 

10. (★★★) Mátrixokkal kapcsolatban nagyon gyakran van szükség az ún. sajátérték--sajátvektor probléma 

megoldására, azaz a sajátértékek és hozzájuk kapcsolódó sajátvektorok által generált alterek egy-egy 

elemének meghatározására. A sajátérték-sajátvektor problémát valós mátrixokra úgy definiálhatjuk, hogy 

keressük azokat a λk valós számokat és vk valós elemű vektorokat, amelyek egy adott A mátrix esetén 

teljesítik az alábbi egyenlőséget: 
 

 (5.13) 

Ha a sajátértékeket sikerül meghatároznunk, a kapcsolódó sajátvektorokat, egy lineáris egyenletrendszer 

megoldásával megkaphatjuk. Megjegyezzük, hogy nem minden valós mátrixhoz határozhatunk meg valós 

sajátérték-sajátvektor párokat, azonban a gyakorlatban többnyire szimmetrikus, négyzetes mátrixokra kell 

megtalálnunk azokat, amikor is bizonyítottan léteznek. A sajátértékek meghatározására széleskörűen elterjedt 

módszer az ún. QR-dekompozíción alapuló QR-algoritmus, amely a Newton-iterációhoz hasonlóan, iteratívan 

                                                           
5Azért fontos, hogy a kernel futása során valamit a globális memóriába írjunk, mert láthattuk, hogy azon kerneleket, amelyek nem végeznek 
a felhasználó számára érzékelhető műveletet, az OpenCL C fordító teljesen kiiktathatja, azaz üres kernellé fordíthatja. 
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oldja meg a problémát. Keressük az A0 mátrix sajátértékeit. Ekkor a mátrixot felbonthatjuk egy Q0 és R0 

mátrix szorzatára (A0=Q0R0), melyekből előállíthatjuk az A1=R0Q0 mátrixot. Az iterációt folytatva az 
 

 (5.14) 

algoritmushoz jutunk, ahol Rk és Qk azok a megfelelő tulajdonsággal rendelkező mátrixok, amelyekre 

Ak=QkRk teljesül. 

Írjon programot, amely a GNU Scientific Library6 (GSL) tudományos programkönyvtár 

gsl_linalg_QR_decomp függvényével hajtja végre a QR-dekompozíciót, majd az OpenCL-alapú 

mátrixszorzással állítja elő az iteráció következő, Ak+1=RkQk elemét. Az iteráció addig fusson, amíg a Qk és Rk 

mátrixok a paraméterként kapott ε értéktől kevesebbet változnak, vagy amíg el nem érjük a szintén 

paraméterként kapott maximális iterációszámot! Az iteráció végén az Ak mátrix főátlójában, vagyis az azonos 

i,j indexű helyeken találjuk a sajátértékeket. 

11. (★★★) Egészítse ki az előző feladatban létrehozott programot a sajátvektorok meghatározásával, azaz 

a sajátértékekhez tartozó lineáris egyenletrendszerek megoldásaival! Használja a GSL-könyvtár 

gsl_linalg_LU_decomp és gsl_linalg_LU_solve függvényeit! Hasonlítsa össze a kód futási idejét a 

gsl_eigen_symm függvény futási idejével, amely a GSL-könyvtár sajátérték- és sajátvektor-meghatározó 

függvénye. 

12. (★★★) Tervezzen és implementáljon OpenCL-t alkalmazó programot, amely alkalmas fájlban tárolt 

mátrixok és vektorok szorzására! A program paraméterként kapja két fájl nevét, az első fájl tartalmaz egy N 

egész számot, majd azt követően N darab lebegőpontos számot. A második fájl két egész számot (M és N), és 

ezt követően M×N darab lebegőpontos számot, melyek egy mátrixot reprezentálnak. A program szorozza 

balról az első fájlból beolvasott N elemű vektort a második fájlból beolvasott M×N elemű mátrixszal. Az 

eredményt írja a kimenetre. Feltételezzük, hogy a mátrix nem fér el a memóriában, tehát nem olvasható be 

egészében. Ez a probléma jól demonstrálja a nukleáris képalkotás ML-EM7 rekonstrukciós algoritmusának 

számításigényességét, melyben iteratív módon kell egy néhány ezer elemű vektort egy több gigabájt méretű, 

több millió elemű mátrixszal szorozni. 

13. (★★★) Módosítsa az előző feladatban létrehozott programot úgy, hogy ha a mátrix mérete megengedi, 

használja ki a lokális és privát memória lehetőségeit! 

14. (★★★) Készítsen OpenCL-t használó programot, amely háromdimenziós vektorok szórásmátrixát 

számítja! A program beolvassa az első parancssori argumentumként kapott fájlban található háromdimenziós 

vektorokat (Vi∈ℝ3), kiszámítja azok átlagát (M∈ℝ3), majd a 
 

 
(5.15) 

formulával kiszámítja a C∈ℝ3×3 szórásmátrixot, ahol N a vektorok számát jelenti. A szórásmátrix 

formulájában a (Vi - M) vektor oszlopvektor, azaz 3×1 méretű, és ennek megfelelően a (Vi - M)T vektor 1×3, 

méretű, azaz sorvektor. A kettő szorzata egy 3×3 méretű mátrix, s ezen mátrixok átlaga adja a 

szórásmátrixot. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a többváltozós statisztikai módszereknek alapvető 

eszköze egy adathalmaz szórásmátrixának kiszámítása, így ezen feladat minél gyorsabb kiszámítása számos 

alkalmazásban közvetlenül használható. 

15. (★★) Módosítsa az előző feladat megoldását úgy, hogy az tetszőleges méretű vektorok esetén is 

működjön! Feltételezhetjük, hogy a vektorok és a belőlük számított mátrixok elférnek az OpenCL-eszköz 

globális memóriájában. 

                                                           
6A GSL-könyvtár (http://www.gnu.org/software/gsl/) az egyik legelterjedtebb, numerikus számításokat támogató tudományos 

programkönyvtár, amelyet számtalan kutatási projektben és szoftverben használnak világszerte. A könyvtár eszközeinek használatához 

előbb installálni kell azt, majd a CMakeLists.txt fájlt úgy módosítani, hogy a FIND_PACKAGE(GSL) függvényhívással azonosítsa 

a header-fájlok és dinamikus könyvtárak helyét. A FIND_PACKAGE makró által definiált konstansok segítségével könnyen hozzáadhatjuk 

a megfelelő include-könyvtárakat és programkönyvtárakat a programunkhoz. 
7Maximum Likelihood -- Expectation Maximization 

http://www.gnu.org/software/gsl/
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6. fejezet - Esettanulmány: Digitális 
képfeldolgozás, konvolúciós szűrés 

1. Elméleti háttér 

A digitális képfeldolgozás célja a képek automatikus/szemiautomatikus értelmezésének támogatása. Az 

automatikus értelmezés terén olyan szoftverek fejlesztése a cél, amelyek nagy pontossággal megmondják, hogy 

bizonyos objektumok jelen vannak-e a képen, ha jelen vannak, akkor pontosan hol találhatóak. 

Szemiautomatikus megoldáson azt értjük, amikor célunk a kép javítása, bizonyos tulajdonságok kiemelése 

(például kontraszt, színezet), amelyek segítségével egy humán szakértő (például orvos) pontosabb 

következtetéseket tud levonni a kép tartalmát illetően. A digitális képeket egy véges, 2D rácsnak tekinthetjük, 

amely rácspontjaihoz színinformációt rendeltünk. Az egyszerűség kedvéért a gyakorlatban elterjedt 

háromkomponensű színek helyett a továbbiakban csak intenzitásokkal dolgozunk (szürkeskálás képek). Az 

intenzitásokat egy bájton ábrázoljuk, és azok a {0, ..., 255} halmazból vehetnek fel értékeket (6.1. ábra). 

6.1. ábra - Digitális szürkeskálás képek ábrázolása 
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Legyen adott egy I∈  {0, ..., 255}R×C kép, azaz egy olyan mátrix, amely elemeit a {0, ..., 255} egészeket 

tartalmazó halmazból veszi fel, R a sorok és C az oszlopok száma. Az alacsonyszintű képfeldolgozási 

módszerek zöme olyan transzformációt hajt végre a képen, amely az eredeti képhez egy vele megegyező méretű, 

de többnyire más értékeket tartalmazó mátrixot rendel: egy humán érzékelő számára bizonyos sajátságok, 

struktúrák, például élek, sarkok, erős mintázatú területek fokozott intenzitással jelennek meg. A számunkra 

érdekes struktúrák mérete többnyire nagyobb, mint egy képelem (pixel, picture element). Ahhoz, hogy 

kiemelhessük azokat, egy pixel új értékének meghatározásakor meg kell vizsgálni annak környezetét is. Azokat 

a transzformációkat, amelyek az (r,c) koordinátájú pixel lokális környezetének függvényében állítják be az 

eredménykép (r,c) pixelének intenzitását, lokális intenzitás transzformációknak nevezzük. Ezek közül 

leggyakrabban konvolúciós szűréssel találkozhatunk. A konvolúció egy absztrakt matematikai művelet, melynek 

nagyon fontos alkalmazásai vannak a valószínűségszámítás, a sztochasztikus folyamatok és a jelfeldolgozás 

elméleti megalapozásának területén. A konvolúciós szűréshez eljuthatunk absztrakt matematikai 

megfontolásokból, azonban a gyakorlati megvalósítás szempontjából rövidebb és egyszerűbb, ha azt definíció 

szintjén adjuk meg. 

Sablonnak (template) nevezzük az euklidészi sík egész koordinátájú pontjainak egy véges részhalmazát, azaz 
 

 (6.1) 

A sablonok többnyire kompaktak, azaz az origó körüli egymással szomszédos pontokat tartalmazzák, nincsenek 

bennük lyukak, és gyakran (0,0)∈T. Ezen sajátságok egyike sem jelent azonban megkötést. Egy sablonból 

szűrőt (filter) kapunk, ha minden eleméhez egy valós számot, azaz súlyt rendelünk, 
 

 (6.2) 

Példaként tekintsük a 
 

 (6.3) 

sablont és a belőle képzett 
 

 (6.4) 

szűrőt, melyeket a 6.2(a). ábrán vizualizáltunk. 

Adott I∈ {0,...,255}R×C kép esetén az F szűrővel történő konvolúciós szűrés műveletét az alábbi kifejezéssel 

definiálhatjuk: 
 

 
(6.5) 

azaz az O eredménykép [r,c] indexű elemének intenzitását egy szorzatösszeg formájában kapjuk. A szűrő 

minden elemének első két tagját egy relatív eltolásnak tekintjük. Az [r,c] pixel feldolgozásánál sorra vesszük a 

szűrő f(i,j,w) elemeit, és az [r,c] pixelhez relatívan [-i,-j] koordinátákon elhelyezkedő [r - i, c - j] pixel 

intenzitásértékét szorozzuk a megfelelő w súllyal. Az így kapott szorzatok összegeként kapjuk az eredménykép 

[r,c] koordinátájú pixelének intenzitását. A konvolúció jele a * operátor, azaz egy I kép F szűrővel történő 

konvolúcióját (szűrését) F*I módon jelöljük. Megjegyezzük, hogy a gyakorlatban centrálszimmetrikus 

szűrőkkel vagy forgásszimmetrikus szűrőhalmazokkal dolgozunk, így a (6.5) formulában szereplő kivonások 

összeadásra cserélhetők. Az összeadással értelmezett (6.5) formula az ún. korreláció műveletet definiálja. Az 

összeadással értelmezett (6.5) formulával azonban megvalósíthatunk konvolúciót is, ha a szűrőt a vízszintes és 

függőleges tengelyeire tükrözzük. A továbbiakban a könnyebb értelmezés kedvéért ezt a megközelítést 

alkalmazzuk, azaz a relatív eltolásokban összeadást alkalmazunk, és feltételezzük, hogy a szűrőt tükröztük. 

Ha az r-i vagy c-j meghaladja az I kép indextartományát (a kép széleinek feldolgozásakor), akkor a következő 

megoldásokat alkalmazhatjuk: 

• a kép indextartományán kívül eső intenzitásértékeket 0-nak tekintjük; 

• a képet a Fourier-megközelítés értelmében periodikusnak tekintjük, így a koordináták maradékos osztásával 

tetszőleges egész számpárra értelmezhetjük a képet; 
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• a kép szélső régióiban található pixeleket tükrözzük a kép szélére, s így rendelünk intenzitást a kép 

indextartományán kívüli koordinátákhoz. 

A 6.2. ábrán egy digitális kép szűrésének lépéseit vizualizáltuk. Esetünkben a szűrő kétszer tükrözött formája 

megegyezik az eredetivel. 

6.2. ábra - A konvolúciós szűrés lépései 
 

   
(a) Egy sablon és a hozzárendelt súlyokkal definiált szűrő 

  
(b) Egy szürkeárnyalatos tesztkép intenzitásértékei; vörös négyzet jelöli a vizsgált (r=4,c=3) pixelt 

  
(c) A szűrés során a szűrő középpontját képzeletben a vizsgált pixelre illesztjük 

 
(d) A súlyokat megszorozzuk a súlyok alatti intenzitásértékkel, s az így kapott tagok összegeként kapjuk az 

eredményt 

  
(e) A teljes kép szűréséhez megismételjük az előző lépést minden pixelre 

A szűrés fenti megfogalmazása könnyen értelmezhető és implementálható: a konvolúciós szűrés a kép 

intenzitásainak lokális, súlyozott összegzése, ahol a szűrő egyes pozícióiban lévő értékek határozzák meg a 
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pixelek súlyait. Szemléltetésként a 6.3. ábrán a Lena1 nevű képet konvolváljuk néhány gyakori szűrővel. 

Megjegyezzük, hogy a csak pozítv súlyokat tartalmazó szűrők súlyainak összegét gyakran 1-re normáljuk, hogy 

a szűrés ne vezessen ki a kép intenzitásainak eredeti tartományából. 

6.3. ábra - Az ábrán néhány szűrőt és azok eredményét szemléltetjük. Az identikus 

szűrő (6.3(a)) az eredeti képet adja eredményül; az ún. Sobel-szűrők a kép x- és y-

irányú intenzitásváltozásait erősítik fel (6.3(b), 6.3(c)); a 3 szórású Gauss-szűrő (6.3(d)) 

a kép élességét csökkenti 
 

 

  

 

                                                           
1A Lena kép (http://en.wikipedia.org/wiki/Lenna) a digitális képfeldolgozás területén leggyakrabban használt tesztkép. A szakirodalomban 
1973-ban jelent meg, s azóta számtalan tudományos cikkben és könyvben használták illusztrációként. Érdekességként említjük, a kép a 

Playboy magazinból származik, és Lena Sjooblom svéd modellt ábrázolja. Miután a kép használata jelenséggé vált a képfeldolgozás 

tudományterületén, a Playboy lemondott a képhez fűződő jogairól. Lena 1997-ben a Society of Imaging Science and Technology 
tudományos társulat 50. konferenciájának vendége volt. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lenna
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(a) (b) (c) (d) 

A konvolúciós szűrés egyszerűen párhuzamosítható OpenCL-technológiával: szinte kézenfekvőnek tűnik, hogy 

egy kép szűrését mint problémát az egyes képpontok új értékét meghatározó részproblémákra bontsunk, azaz 

egy-egy kernelfüggvény egy képpont új értékét számítsa ki, a szűrőt egy képpontra alkalmazza. A fejezet 

hátralévő részében a bevezetett konvolúciós szűrést valósítjuk meg, előbb egyszerű CPU-implementációval, 

majd naiv OpenCL-megoldással, s ezt követően a mátrixszorzáshoz hasonlóan az OpenCL-implementáció 

lehetséges optimalizációs lépéseit elemezzük. 

2. CPU-implementáció 

A példaprogramokban természetesen dolgozhatnánk a mátrixszorzáshoz hasonlóan véletlenszámok tömbjén, 

azonban azzal elvesztenénk azt a lehetőséget, hogy a bonyolultabb kernelek esetén a képre pillantva döntést 

hozhassunk kódjaink helyességéről, és talán az olvasó is érdekesebbnek találhatja a feladatok megoldását, ha 

fiktív, véletlenszámokat tartalmazó képek helyett valódi képeket feldolgozó szűrőprogramot készíthet. Hogy 
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programunk valódi képeken dolgozhasson, meg kell oldanunk a képek írását és olvasását. Ehhez a C. 

függelékben vezetjük be PGM-képek írását és olvasását megvalósító writePGM és readPGM függvényeket, 

melyeket a fejezet hátralévő részében intenzitásképek írására és olvasására használunk. 

Tesztelésre a Gauss-szűrőt2 használjuk, amely a Gauss-eloszlás (normális eloszlás) sűrűségfüggvényének 

segítségével definiál olyan szűrőt, amely a paraméterként kapott képet elhomályosítja. Akárcsak a Gauss-

sűrűségfüggvény, a Gauss-szűrő is egy paraméterrel rendelkezik: σ, amely a Gauss-függvény félértékszélességét 

adja meg. Mivel a szűrőt diszkretizálni kell, a szűrőt csak egy véges, az origó körüli kör alakú tartományon belül 

definiáljuk, úgy, hogy a kör alakú területen belül szerepeljen a szűrő integráljának több mint 95%-a. Ehhez 

természetesen megfelelően ki kell jelölnünk a kör sugarát, amelyre felhasználhatjuk a mérnöki tudományokban 

jól ismert 3σ módszert, azaz a kör sugara σ szórás paraméter esetén 3σ lesz. A Gauss-szűrőt megvalósító 

függvényt a filter.h és filter.c állományokban hozzuk létre. 

6.1. példa - filter.h 

#ifndef _FILTER_H_ 

#define _FILTER_H_ 

 

#define MAX_FILTER_SIZE 100000 

 

#include <stdlib.h> 

 

void generateGaussianFilter(float sigma, int columns, float** weights, int** positions, 

unsigned int* n); 

 

#endif 

6.2. példa - filter.c 

#include <filter.h> 

#include <math.h> 

 

void generateGaussianFilter(float sigma, int columns, float** weights, int** positions, 

unsigned int* n) 

{ 

  int min= -3*sigma, max= 3*sigma; 

  int i, j, k= 0; 

  float c= 2*sigma*sigma; 

  *weights= (float*)malloc(sizeof(float)*MAX_FILTER_SIZE); 

  *positions= (int*)malloc(sizeof(int)*MAX_FILTER_SIZE); 

 

  for ( i= min; i <= max; ++i ) 

    for ( j= min; j <= max; ++j ) 

      if ( i*i + j*j <= 9*sigma*sigma ) 

      { 

        (*weights)[k]= 1.0/(M_PI*c)*exp(-(i*i + j*j)/c); 

        (*positions)[k++]= i*columns + j; 

      } 

 

  *n= k; 

  *weights= (float*)realloc(*weights, sizeof(float)*k); 

  *positions= (int*)realloc(*positions, sizeof(int)*k); 

} 

A szűrők súlyaihoz tartozó relatív eltolások reprezentálására sorfolytonos indexeket használtunk, hogy 

egyszerűsítsük az indexelést és csökkentsük annak erőforrásigényét. Vegyük észre, hogy az [r,c] indexű pixel 

sorfolytonos ábrázolás esetén az [rC + c] pozíción helyezkedik el, ahol C a kép oszlopainak száma. Az [r,c] 

koordinátájú pixel és környezetének szűrése során a szűrő [a,b] relatív pozícióhoz tartozó súlyával az [r + a, c + 

b] intenzitást kell megszoroznunk. Az [a,b] eltolású pixel sorfolytonos indexe könnyen megkapható C 

ismeretében, ugyanis a kép [r + a, c + b] indexű eleme sorfolytonos indexeléssel éppen az [(rC + c) + (aC + b)] 

indexű elem lesz. Elegendő tehát az [aC + b] egykoordinátás relatív eltolásokat tárolni, ezeket hozzáadva a kép 

egy tetszőleges pontjának [rC + c] sorfolytonos indexéhez ugyanúgy az [r + a, c + b] pixelhez jutunk. 

                                                           
2Megjegyezzük, hogy a Gauss-szűrő, illetve a Gauss-függvény nagyon speciálisnak tekinthető abban az értelemben, hogy a szűrő két 1D 

Gauss-függvény konvolúciójaként tevődik össze, amit a gyakorlatban ki is használnak: a 2D Gauss-szűrés két darab 1D Gauss-szűrésre 

vezethető vissza, ami jóval kisebb számításigényű. Mi a konvolúciós szűrés definíciójának megfelelő megközelítést alkalmazzuk, ami 
Gauss-szűrőre nem a legoptimálisabb, azonban minden más szűrőre ugyanígy működik. 
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A számolást egy példán keresztül tesszük szemléletesebbé: legyen a kép oszlopainak száma 50, a vizsgált pixel 

koordinátája [10, 20] és a szűrő egy elemének relatív eltolása [-1,2], súlya w. A vizsgált pixel sorfolytonos 

koordinátája [10· 50 + 20]=[520]. A szűrés során w súllyal a [10-1, 20+2]=[9,22] koordinátájú pixel intenzitását 

kell megszoroznunk, ami sorfolytonos ábrázolásban a [472] koordinátával rendelkezik. A [-1,2] eltolás 

sorfolytonos koordinátája [-1· 50 + 2]=[-48]. Könnyen látható, hogy [472]=[520-48], azaz a szűrés során bátran 

nélkül dolgozhatunk sorfolytonos koordinátákkal. 

Megjegyezzük továbbá, hogy az egyszerűbb implementáció kedvéért vízszintes irányban a Fourier-

megközelítést alkalmazzuk, azaz a képet balra és jobbra periodikusnak tételezzük fel, míg függőleges 

irányokban a kép indextartományán túlnyúló indexekhez 0 intenzitást rendelünk. 

A főprogram meglehetősen egyszerű: beolvassuk a képet, végrehajtjuk pontonként a szűrést, majd lemezre írjuk 

a szűrt képet. Programunk parancssori argumentumként kapja a szűrendő PGM-formátumú kép nevét, a Gauss-

szűrő σ paraméterét, valamint az eredménykép nevét. 

6.3. példa - app.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <filter.h> 

#include <openclinit.h> 

 

#include <CL/opencl.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  float *imageIn, *imageOut, *weights, f; 

  unsigned int rows, columns, imn, i, n, j; 

  int* pos; 

  stopper st; 

   

  readPGM(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 

  generateGaussianFilter(atof(argv[2]), columns, &weights, &pos, &n); 

  imageOut= (float*)malloc(sizeof(float)*rows*columns); 

  imn= rows*columns; 

   

  startS(&st); 

 

  for ( i= 0; i < imn; ++i ) 

  { 

    f= 0; 

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

      if ( i + pos[j] >= 0 && i + pos[j] < imn ) 

        f+= imageIn[i + pos[j]]*weights[j]; 

    imageOut[i]= f; 

  } 

   

  stopS(&st); 

 

  writePGM(argv[3], imageOut, rows, columns); 

   

  free(imageIn); 

  free(imageOut); 

  free(weights); 

  free(pos); 

   

  tprintf(&st, "%f\n", atof(argv[2])); 

   

  return 0; 

} 

user@linux> ./app lena.pgm 16 lena-out.pgm 

22.915319 16.000000 
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A program futásának kimenete a korábbiakhoz hasonló: az első számérték a futási idő másodpercekben, a 

második érték pedig a probléma méretét leíró paraméter, esetünkben a σ paraméter 16-os értéke. 

A program futásának eredményét a 6.4. ábrán szemléltetjük. 

6.4. ábra - A Lena kép és a σ=16 paraméterrel Gauss-szűrt kép 
 

  

3. Naiv OpenCL-implementáció 

A CPU-implementáció könnyen értelmezhető, s annak alapján az OpenCL-implementációt is könnyen 

elkészíthetjük. Tegyük fel, hogy a kép szűrésének problémáját a sorfolytonos ábrázolásnak megfelelően 

egydimenziós indextartománnyal bontjuk részproblémákra. A kernel paraméterként kapja a szűrendő kép 

mutatóját, a kép méretét, a szűrőt alkotó súlyok és pozíciók tömbjeit, azok számát, valamint az eredménykép 

mutatóját. 
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6.4. példa - filter.k 

__kernel void filter(__global float* input,  

                     unsigned int imn,  

                     __global float* weights,  

                     __global int* pos,  

                     unsigned int n,  

                     __global float* output) 

{ 

  int p= get_global_id(0); 

  int i; 

   

  output[p]= 0; 

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

    if ( p + pos[i] >= 0 && p + pos[i] < imn ) 

      output[p]+= input[p + pos[i]]*(weights[i]); 

} 

A kernel törzsében egyszerűen lekérdezzük a kernelhez tartozó indexet, majd a CPU-kódban szereplő ciklus 

magjához hasonló konstrukcióval kiszámítjuk az eredménykép egy pixelének értékét. 

A főprogram a korábbi, egyszerű főprogramokhoz hasonlóan alakul. 

6.5. példa - app.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <filter.h> 

#include <openclinit.h> 

 

#include <CL/opencl.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem imgInMem, imgOutMem, weightsMem, posMem; 

  cl_event event; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  float *imageIn, *imageOut, *weights; 

  int* pos; 

  unsigned int rows, columns, imn, i, n; 

   

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  readPGM(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 

  generateGaussianFilter(atof(argv[2]), columns, &weights, &pos, &n); 

  imageOut= (float*)malloc(sizeof(float)*rows*columns); 

   

  imgInMem= clCreateBuffer(context, 0, rows*columns*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  imgOutMem= clCreateBuffer(context, 0, rows*columns*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  weightsMem= clCreateBuffer(context, 0, n*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  posMem= clCreateBuffer(context, 0, n*sizeof(int), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

   

  readSourceProgram("filter.k", &kernelSource, &kernelLength); 
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  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  kernel= clCreateKernel(program, "filter", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, imgInMem, 1, 0, sizeof(float)*rows*columns, imageIn, 

NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, weightsMem, 1, 0, sizeof(float)*n, weights, NULL, 

NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, posMem, 1, 0, sizeof(int)*n, pos, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

   

  imn= rows*columns; 

  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &imgInMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(unsigned int), &imn); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(cl_mem), &weightsMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 3, sizeof(cl_mem), &posMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 4, sizeof(unsigned int), &n); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 5, sizeof(cl_mem), &imgOutMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

 

  global_work_size[0]= rows*columns; 

  //global_work_size[1]= columns; 

   

  stopper st; 

  startS(&st); 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 1, NULL, global_work_size, NULL, 0, NULL, 

&event); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

  clWaitForEvents(1, &event); 

  stopS(&st); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, imgOutMem, 1, 0, sizeof(float)*rows*columns, imageOut, 

NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  writePGM(argv[3], imageOut, rows, columns); 

   

  clReleaseMemObject(imgInMem); 

  clReleaseMemObject(imgOutMem); 

  clReleaseMemObject(weightsMem); 

  clReleaseMemObject(posMem); 

  clReleaseKernel(kernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(kernelSource); 

  free(imageIn); 

  free(imageOut); 

  free(weights); 

  free(pos); 

   

  tprintf(&st, "%f\n", atof(argv[2])); 

   

  return 0; 

} 

A CPU- és a naiv OpenCL-implementáció hatékonyságának összehasonlítására teszteket végeztünk a Lena 

képen σ∈ { 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24} paraméterekkel, a mátrixszorzáshoz hasonlóan minden paraméterrel 
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háromszor futtatva az alkalmazást, s a kapott időeredményeket átlagolva. Az eredményeket a 6.5. ábrán 

vizualizáljuk. Megjegyezzük, hogy az összehasonlítás csak tájékoztató jellegű, hiszen teljesen más hardvert 

használunk a végrehajtásra. 

6.5. ábra - A CPU- és OpenCL-implementációk összehasonlítása 

 

Ahogy az az ábrán jól látható, az OpenCL-futásidő körülbelül fele a szekvenciális, CPU-ra írt kód futási 

idejének. 

4. OpenCL C optimalizálás 

A mátrixszorzáshoz hasonlóan távlati célunk most is az, hogy a globális memória munkaelemekből történő 

eléréseinek számát minél inkább redukáljuk. Első lépésként azonban egyszerű, különösebb OpenCL-ismereteket 

nem igénylő optimalizációt hajtunk végre, hiszen egy kevésbé hatékony OpenCL C kóddal legalább annyit 

veszíthetünk a teljesítményből, mint az OpenCL-architektúra ismeretének hiányából fellépő hibákkal. Akárcsak 

a mátrixszorzásnál, most is kiemeljük a ciklus magjából a globális memória elérését az f változó segítségével. A 

főprogram egyáltalán nem, s a kernelfüggvény is csak alig módosul: 

6.6. példa - filter.k 

__kernel void filter(__global float* input,  

                     unsigned int imn,  

                     __global float* weights,  

                     __global int* pos,  

                     unsigned int n,  

                     __global float* output) 

{ 

  int p= get_global_id(0), i; 

  float f; 

   

  f= 0; 

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

    if ( p + pos[i] >= 0 && p + pos[i] < imn ) 

      f+= input[p + pos[i]]*(weights[i]); 

  output[p]= f; 

} 

A futási eredményeket a 6.6. ábrán foglaljuk össze: némi javulást elértünk, de közel sem olyan jelentőset, mint a 

mátrixszorzás esetén. Mindez annak köszönhető, hogy a globális memóriát továbbra is nagyon sok alkalommal 

érjük el, hiszen ott tároljuk a szűrendő képet, valamint a szűrőt definiáló súlyokat és relatív eltolásokat. 

6.6. ábra - A CPU- és OpenCL-implementációk összehasonlítása 
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5. A konstans memória használata 

A kernelek most több olyan paramétert is kapnak, amelyek a munkaelemek futása során változatlanok 

maradnak. Ilyen az input kép, a weight súlyok és a pos relatív eltolások tömbje. Ahogy arról a 

memóriamodell tárgyalásánál beszéltünk, a konstans memória a globális memória részeként van megvalósítva, 

annak elérése mégis jóval gyorsabb, mint a globális memóriáé. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy a 

csak olvasható adatok gyorsítótárazása hatékonyabban megvalósítható, mint az írható és olvasható adatoké. 

Feltételezhetően jobb futási időket kapnánk, ha a bemenő paraméterek némelyikét (akár mindet) a konstans 

memórián keresztül érnénk el. Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy a konstans memória mérete 

meglehetősen limitált, jóllehet eszközről eszközre változik. Bemenő paramétereink közül a kép biztosan nem fér 

el a konstans memóriában. A szűrőt definiáló súlyok és relatív pozíciók viszont egy adott méretig még 

kényelmesen elférnek ott. 

Ahhoz, hogy a súlyokat és relatív eltolásokat a konstans memórián keresztül használjuk, nincs más dolgunk, 

mint hogy a kernel megfelelő paramétere előtti címtérminősítőt, azaz a __global kulcsszót __constant-ra 

cseréljük: 

6.7. példa - filter.k 

__kernel void filter(__global float* input,  

                     unsigned int imn,  

                     __constant float* weights,  

                     __constant int* pos,  

                     unsigned int n,  

                     __global float* output) 

{ 

  int p= get_global_id(0), i; 

  float f; 

   

  f= 0; 

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

    if ( p + pos[i] >= 0 && p + pos[i] < imn ) 

      f+= input[p + pos[i]]*(weights[i]); 

  output[p]= f; 

} 

A futási tesztek elvégzését követően már-már megdöbbentően drasztikus sebességnövekedést tapasztalunk: a 

futásidő harmadára csökken (6.7. ábra). 

6.7. ábra - A CPU- és OpenCL-implementációk összehasonlítása 
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6. A lokális memória használata 

Az optimalizálás harmadik lépéseként azt vizsgáljuk meg, hogy vajon ki tudjuk-e aknázni a munkacsoportokban 

vagy hardver szinten a lokális memóriában rejlő lehetőségeket. 

Munkacsoportokat akkor érdemes szervezni, ha vannak olyan munkaelemek, amelyek a feldolgozandó 

adathalmaz közel azonos részén dolgoznak. A konvolúciós szűrés működéséből kifolyólag a szomszédos 

pixeleket kiszámító munkaelemek éppen így működnek. Adott (i,j) és (i± 1, j± 1) pixelek feldolgozása esetén a 

sablont eggyel jobbra, balra, fel vagy le toljuk, így a képnek zömében ugyanazon pixeleit kell olvasnunk, csak 

éppen más súlyokkal összegezzük azokat. A lokális memória kihasználásához tehát a szomszédos pixeleket 

feldolgozó munkaelemeket kellene munkacsoportokba szerveznünk. Mindez könnyen megoldható, ha a kép 

szűrését kétdimenziós indextartománnyal bontjuk részfeladatokra, s a munkacsoportokat az indextartomány 

B1×B2 méretű blokkjai alkotják. B1 és B2 értékére van azonban néhány megkötésünk: 

• A teljes indextartomány egyes kiterjedéseinek maradék nélkül oszthatónak kell lennie a megfelelő B1 vagy B2 

kiterjedéssel. 

• A hardver specifikálja a munkacsoportok maximális méretét. A szerző NVidia 8600 GPU-eszközén ez az 

érték 512, így 512×512 méretű képek feldolgozására a szimmetrikus blokkok közül legfeljebb a 16×16 

méretűt használhatjuk, mert a 32×32= 1024 méret már meghaladja a maximális 512-t. Használhatunk 

ugyanakkor aszimmetrikus blokkméretet, például 32×16 vagy 16×32 méretűt. 

• Miután az indextartományt B1× B2 méretű blokkokra bontottuk, nem elég B1× B2 pixelt beolvasni a lokális 

memóriába, a blokk szélén lévő pixelek feldolgozásakor ugyanis a szűrő sablonja lelógna a blokkról, így ha a 

szimmetrikus szűrő szélessége F, akkor (B1 + F)× (B2 + F) méretű blokkot kell beolvasnunk, hogy a 

munkacsoport ,,szélére'' eső munkaelemek is helyesen dolgozzák fel a képrészletet. 

• A lokális memória mérete korlátozott, a szerző OpenCL-eszközén 16 kB. 

A fentiek figyelembevételével a 16×32 és 32×16 méretű blokkok hátránya, hogy a blokkméret éppen elfér a 

lokális memóriában, azonban ez azt jelentené, hogy F értéke legfeljebb 40 lehet, ugyanis csak ekkor fog a (16 + 

40)*(32+40) lebegőpontos érték elférni a lokális memóriában. Ekkor a szűrők maximális mérete 40×40 lehet, 

ami a 3σ levágásnak köszönhetően legfeljebb σ=13-as paramétert tesz lehetővé, ami még a gyakorlatban is 

gyakran jelentkező érték. Ha 16×16 méretű blokkokkal dolgozunk, akkor (16 + 46)*(16 + 46)*4= 15376 bájt 

még éppen elfér a lokális memóriában, így σ=15-ös értékig dolgozhatunk a korábbiakkal megegyező módon. 

Ezen megfontolásokból mi a 16×16 méretű, szimmetrikus blokkok mellett döntünk az implementáció során. 

A kernelfüggvényt tehát úgy módosul, hogy megjelenik benne egy lokális memóriafoglalás, majd annak 

feltöltése, és természetesen a megfelelő szinkronizációs művelet, hogy csak akkor kezdjük meg a tényleges 

szűrést, amikor már minden pixelt sikeresen beolvastunk. 

6.8. példa - filter.k 

#define TMPWIDTH (BLOCK_SIZE + F2*2) 
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__kernel void filter(__global float* input,  

                     unsigned int rows,  

                     unsigned int columns, 

                     __constant float* weights,  

                     __constant int* pos,  

                     unsigned int n,  

                     __global float* output) 

{ 

  int gr= get_global_id(0); 

  int gc= get_global_id(1); 

  __local float tmp[TMPWIDTH*TMPWIDTH]; 

 

  int wr= get_group_id(0); 

  int wc= get_group_id(1); 

  int startr= wr*BLOCK_SIZE-F2; 

  int startc= wc*BLOCK_SIZE-F2; 

 

  int i, j, p, pl, tmpr, tmpc, imn= rows*columns; 

  float f= 0; 

 

  for ( i= gr-2*BLOCK_SIZE; i <= gr + 2*BLOCK_SIZE; i+= BLOCK_SIZE ) 

    for ( j= gc-2*BLOCK_SIZE; j <= gc + 2*BLOCK_SIZE; j+= BLOCK_SIZE ) 

    { 

      tmpr= i-startr; 

      tmpc= j-startc; 

      p= i*columns + j; 

      if ( tmpr >= 0 && tmpr < TMPWIDTH && tmpc >= 0 && tmpc < TMPWIDTH ) 

      { 

        if ( p >= 0 && p < imn ) 

          tmp[(tmpr)*TMPWIDTH + (tmpc)]= input[p]; 

        else 

          tmp[(tmpr)*TMPWIDTH + (tmpc)]= 0; 

      } 

    } 

 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

  p= gr*columns + gc; 

  pl= (gr-startr)*TMPWIDTH + (gc-startc); 

  f= 0; 

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

      f+= tmp[pl + pos[i]]*(weights[i]); 

 

  output[p]= f; 

 

} 

Kétdimenziós indextartományt feltételezve a gr és gc változókban tároljuk a munkaelemet azonosító globális 

indexeket, és a wr és wc változókba kérdezzük le a munkacsoportazonosítóját. A BLOCK_SIZE méretet, azaz a 

szimmetrikus blokkok közös méretét (ami esetünkben 16 lesz) előfordítói direktívával definiáljuk a fordítás 

során. Hasonlóan járunk el az F2 értékkel, ami a blokkok köré beolvasandó keret szélességét adja meg. Magát a 

beolvasást a tmp tömbbe végezzük, s a startr és startc változók tárolják azt az információt, hogy a 

beolvasandó blokk mely koordinátákon kezdődik az eredeti képen. Az ezt követő egymásba ágyazott ciklusok 

végzik el a tényleges beolvasást. Ezek nagyon hasonlóan működnek ahhoz, ahogy a mátrixszorzásnál töltöttük 

fel a lokális memóriát. A belső ciklus legfeljebb 25 lépést tesz meg, azaz 25 intenzitást olvas be, ami 

elfogadható azzal szemben, hogy a lokális memória használata nélkül minden munkaelem F2 intenzitást olvasott 

be. A ciklust követő barrier függvény hívása a szinkronizációt szolgálja: a munkacsoporthoz tartozó egyik 

munkaelem sem megy tovább ezen a ponton, amíg a munkacsoporthoz tartozó minden munkaelem el nem érte 

ezt a pontot. A kernel hátralévő része a korábbi, optimalizált szűrést valósítja meg. A kernelben feltételezzük, 

hogy a pos tömb sorfolytonos eltolásai a TMPWIDTH szélességen értelmezendőek. 

Az új kernel használatához módosítanunk kell a gazdaprogramot: egyrészt 2D indextartományt kell 

specifikálnunk, be kell állítanunk a kernel előfordítójának szóló direktívákat, és gondoskodnunk kell róla, hogy 

a szűrőhöz tartozó sablon relatív eltolásai a szűrő szélességével kiterjesztett munkacsoport méretre legyenek 

értelmezve. A szűrőt létrehozó generateGaussianFilter függvényen egyszerű módosítást eszközölünk: 

paraméterként kapja a munkacsoportok méretét és output paraméterként az előzetes számításaink szerinti 

legnagyobb megengedett F/2 értéket, ami 46/2=23. Az utóbbi módosulhat, hiszen 5 pixel szélességű szűrősablon 
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esetén csak egy 2 pixel szélességű sávot kell beolvasnunk. Ha a 3σ levágás meghaladja a maximálisan 

megengedett F/2 értéket, azaz 3σ > 23 teljesül, akkor a szűrő súlyainak levágását F/2 értéknél végezzük. 

6.9. példa - filter.k 

#ifndef _FILTER_H_ 

#define _FILTER_H_ 

 

#define MAX_FILTER_SIZE 100000 

 

#include <stdlib.h> 

 

void generateGaussianFilter(float sigma, int block_size, int* f2, float** weights, int** 

positions, unsigned int* n); 

 

#endif 

6.10. példa - filter.k 

#include <filter.h> 

#include <math.h> 

 

#define MIN(a,b) (a<b?a:b) 

 

void generateGaussianFilter(float sigma, int block_size, int* f2, float** weights, int** 

positions, unsigned int* n) 

{ 

  int min, max; 

  int i, j, k= 0; 

  float c= 2*sigma*sigma; 

  int columns; 

   

  *f2= MIN(3*sigma, *f2); 

  min= -(*f2), max= *f2; 

  columns= block_size + 2*(*f2); 

   

  *weights= (float*)malloc(sizeof(float)*MAX_FILTER_SIZE); 

  *positions= (int*)malloc(sizeof(int)*MAX_FILTER_SIZE); 

 

  for ( i= min; i <= max; ++i ) 

    for ( j= min; j <= max; ++j ) 

      if ( i*i + j*j <= 9*sigma*sigma ) 

      { 

        (*weights)[k]= 1.0/(M_PI*c)*exp(-(i*i + j*j)/c); 

        (*positions)[k++]= i*columns + j; 

      } 

 

  *n= k; 

  *weights= (float*)realloc(*weights, sizeof(float)*k); 

  *positions= (int*)realloc(*positions, sizeof(int)*k); 

} 

 

A főprogramban tehát módosul a kernelek paraméterezése, a szűrők létrehozása, valamint az indextartomány 

beállítása. Mivel mindezek egyszerű módosítások csak, a kód értelmezését és végiggondolását az olvasóra 

bízzuk. 

6.11. példa - filter.k 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <filter.h> 

#include <openclinit.h> 

 

#include <CL/opencl.h> 
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int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem imgInMem, imgOutMem, weightsMem, posMem; 

  cl_event event; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2], local_work_size[2]; 

  float *imageIn, *imageOut, *weights; 

  int* pos; 

  unsigned int rows, columns, imn, i, n; 

  unsigned int BLOCK_SIZE= 16; 

  unsigned int F2= 23; 

  unsigned int TMPWIDTH; 

  char flags[100]; 

   

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  readPGM(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 

  generateGaussianFilter(atof(argv[2]), BLOCK_SIZE, &F2, &weights, &pos, &n); 

  imageOut= (float*)malloc(sizeof(float)*rows*columns); 

  TMPWIDTH= BLOCK_SIZE + 2*F2; 

   

  imgInMem= clCreateBuffer(context, 0, rows*columns*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  imgOutMem= clCreateBuffer(context, 0, rows*columns*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  weightsMem= clCreateBuffer(context, 0, n*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  posMem= clCreateBuffer(context, 0, n*sizeof(int), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

   

  readSourceProgram("filter.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

   

  sprintf(flags, "-DBLOCK_SIZE=%d -DF2=%d", BLOCK_SIZE, F2); 

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, flags, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  kernel= clCreateKernel(program, "filter", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, imgInMem, 1, 0, sizeof(float)*rows*columns, imageIn, 

NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, weightsMem, 1, 0, sizeof(float)*n, weights, NULL, 

NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, posMem, 1, 0, sizeof(int)*n, pos, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

   

  imn= rows*columns; 

  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &imgInMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(unsigned int), &rows); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(unsigned int), &columns); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 3, sizeof(cl_mem), &weightsMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 4, sizeof(cl_mem), &posMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 5, sizeof(unsigned int), &n); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 
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  err= clSetKernelArg(kernel, 6, sizeof(cl_mem), &imgOutMem); 

 

  global_work_size[0]= rows; 

  global_work_size[1]= columns; 

  local_work_size[0]= BLOCK_SIZE; 

  local_work_size[1]= BLOCK_SIZE; 

   

  stopper st; 

  startS(&st); 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 2, NULL, global_work_size, local_work_size, 

0, NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

  clWaitForEvents(1, &event); 

  stopS(&st); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, imgOutMem, 1, 0, sizeof(float)*rows*columns, imageOut, 

NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  writePGM(argv[3], imageOut, rows, columns); 

   

  clReleaseMemObject(imgInMem); 

  clReleaseMemObject(imgOutMem); 

  clReleaseMemObject(weightsMem); 

  clReleaseMemObject(posMem); 

  clReleaseKernel(kernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(kernelSource); 

  free(imageIn); 

  free(imageOut); 

  free(weights); 

  free(pos); 

   

  tprintf(&st, "%f\n", atof(argv[2])); 

   

  return 0; 

} 

A futtatási teszteket elvégezve (6.8. ábra), az eredmény megdöbbentően hat: a futási idő néhány tizedmásodperc 

a σ paraméter értékétől függetlenül. A lokális memória használata hasonló sebességnövekedést idéz elő, mint a 

mátrixszorzás esetén, azonban a már-már hihetetlen eredmények helyes értelmezéséhez figyelembe kell 

vennünk azt is, hogy σ ≥ 8 értékénél a szűrők levágása F/2=23 szélességnél valósul meg, azaz ekkor kisebb 

szűrőkkel dolgozunk, mint a korábbi esetekben. Ez magyarázatot ad arra is, hogy miért nem tapasztalunk 

egyáltalán négyzetes növekedést a futási időkben, miért marad konstans a lila görbe. 

6.8. ábra - A CPU- és OpenCL-implementációk összehasonlítása 
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7. Összefoglalás 

Az OpenCL párhuzamosítási modell, az OpenCL-eszköz architektúrája rendkívül jól használható digitális 

képfeldolgozási alkalmazásokban: a 2D vagy akár az orvosi gyakorlatban elterjedt 3D képek szűrése, lokális 

feldolgozása nagyon hatékonyan implementálható OpenCL segítségével. Ahogy azonban az ábrákon látható, 

nem elegendő ha az OpenCL-kód egyszerűen csak működik: a futási idő egy nagyságrendnyi csökkenését 

érhettük el azáltal, hogy az OpenCL-eszköz működését szem előtt tartva optimalizáltuk kódunkat. 

Ha felkeltettük az olvasó érdeklődését a digitális képfeldolgozás iránt, ajánljuk a [8] könyvet, mely alapos 

áttekintést nyújt a digitális képfeldolgozás legelterjedtebb módszereiről. 

8. Feladatok 

1. (★★) Végezze el a fejezetben bemutatott sebességteszteket saját hardverkörnyezetében, ábrázolja és 

értelmezze a kapott eredményeket! 

2. (★★) Becsülje meg, hogy n× n méretű kép feldolgozása esetén a fejezetben bemutatott kernelek hány 

olvasási és írási műveletet végeznek a globális memóriát illetően? Az utolsó, lokális memóriára optimalizált 

kernelben a globális memória írási és olvasási műveleteinek számát a naiv implementációénak hány 

százalékára csökkentettük? 

3. (★★) Módosítsa a kódot úgy, hogy megfelelő képrészlet helyett a szűrő súlyait és eltolásait olvassa a lokális 

memóriába! Végezzen futási teszteket, hasonlítsa össze a korábbi eredményekkel és értelmezze azokat! 

4. (★★) Módosítsa a kódot úgy, hogy a megfelelő képrészlet mellett a szűrők súlyait és a relatív eltolásokat is 

olvassa be a lokális memóriába! Végezzen futási teszteket, hasonlítsa össze a korábbi eredményekkel és 

értelmezze azokat! (A lokális memória méretétől függően természetesen csak viszonylag kisméretű szűrők 

esetén valósítható meg a feladat, hiszen nagyobb σ paraméterek nemcsak a szűrők méretét, hanem a 

beolvasandó képrészlet méretét is négyzetesen növelik.) 

5. (★★★) Készítsen implementációt, amelyben csökkenti a párhuzamosítás finomságát: az egyes munkaelemek 

paraméterezhető, W× W méretű blokkok intenzitásainak kiszámításáért legyenek felelősek! Hasonlítsa össze 

a futási időket a fejezetben bemutatott implementációkkal W függvényében! 

6. (★★★) Állítsa elő a kernelfüggvény forráskódját futási időben úgy, hogy a benne található ciklusok 

mindegyike kifejtve kerüljön a kódba! Végezzen futási teszteket, hasonlítsa össze a korábbi eredményekkel 

és értelmezze azokat! 

7. (★★) Módosítsa a programot úgy, hogy a kép intenzitásait lebegőpontos értékek helyett unsigned char 

típuson ábrázolja! Ügyeljen rá, hogy az 1 bájtos színinformáció-ábrázolás miatt immár nagyobb képrészletek 

is elférnek a lokális memóriában! Végezzen futási teszteket, hasonlítsa össze a korábbi eredményekkel és 

értelmezze azokat! 

8. (★★★) Módosítsa a kernelfüggvényt úgy, hogy a szűrőt egy pixelre illesztve ne a súlyok és intenzitások 

szorzatösszegét, hanem a Pearson-féle korrelációs együtthatót3 számítsa ki! 

9. (★★★) Módosítsa a programot és készítsen kerneleket úgy, hogy azok ne konvolúciós szűrőt alkalmazzanak, 

hanem egy paraméterként kapott r sugár alapján egy-egy pixelhez az őt körülvevő r sugarú körben az 

intenzitások átlagértékét, szórását, ferdeségét, lapultságát4 számítsák ki! Ezen feladatban tehát nem 

specifikálunk súlyokat, szűrők helyett csak sablonokkal kell dolgozni. 

10. (★★) Implementálja az alábbi szűrőket: 

• Sobel X és Y szűrők: 
 

                                                           
3A korrelációszámítás a digitális képfeldolgozás nagyon gyakran megjelenő feladata, hiszen a magas korrelációs érték azt jelenti, hogy a 
szűrő által reprezentált struktúra (például egyenes, folt, sarok vagy akár egy emberi arc) jelen van a kép adott pontján. 
4A digitális képfeldolgozás szintén nagyon gyakori feladata, hogy dimenziócsökkentés céljából az r2π területű pixelkörnyezeteket a 

statisztikai leírók 4-5 dimenziós vektoraival reprezentálja. Ezek az alacsonydimenziós vektorok már megfelelő méretűek ahhoz, hogy 
statisztikai tanulóalgoritmusokat alkalmazzunk, és például arcfelismerő, rendszámfelismerő stb. alkalmazásokat készítsünk. 
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• Gábor-szűrő5, melynek 2D analitikus függvénye: 
 

 
(6.6) 

ahol 
 

 
(6.7) 

11. (★★) Készítsen kernelt, amely a Sobel-szűrők felhasználásával élerősség képet állít elő: a kép minden 

pontján alkalmazza az Sx és Sy szűrőket, majd az eredményképbe a  értéket írja! 

12. (★★★) Valósítson meg illesztett-szűrést Gábor-szűrőkkel! Írjon kernelt, amely rögzített λ, ψ, σ és Γ 

paraméterek mellett egy előre adott tartományban változó θ paraméterekkel létrehozott Gábor-szűrő családot 

kap paraméterként, s a szűrés során minden szűrőt alkalmaz a kép egy pontjában, és az eredménykép 

megfelelő helyére a szűrők által visszaadott legnagyobb intenzitást írja! 

13. (★★) Módosítsa a programot úgy, hogy az többcsatornás képek feldolgozására is alkalmas legyen! 

Installálja a libpng programkönyvtárat, és a specifikációja segítségével valósítsa meg RGB-csatornás, színes 

képek beolvasását! Az RGB-komponenseket sorfolytonos tárolásba integrálva ábrázolja, azaz egy pixel 

három egymást követő lebegőpontos színértéket tartalmazzon! Módosítsa a lokális memóriát is használó 

kernelt úgy, hogy az a három csatornát megfelelően dolgozza fel! 

14. (★★) Készítsen programot, amely aleszközök használatával egyszerre alkalmazza a parancssori 

argumentumként kapott képre a Sobel X és Y szűrőket, majd az eredményként kapott képeket két különböző 

fájlba menti! 

                                                           
5A Gábor-szűrő nevét Gábor Dénesről, a holográfia magyar származású Nobel-díjas feltalálójáról kapta, s nagyon jelentős alkalmazási 

területei vannak a digitális képfeldolgozás területén, mivel bizonyítottan olyan sajátságokat, struktúrákat emel ki a képen, amelyet az 
emlősök látóközpontja is kiemel. 
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7. fejezet - Kép- és mintavételező 
objektumok 

A részletekre odafigyelő olvasó már az OpenCL-memóriamodell tárgyalásánál észrevehetett egy furcsaságot a 

függvények elnevezésében, nevezetesen azt, hogy a retain/release modellt megvalósító függvények neve mindig 

a megfelelő objektum nevére végződött (például clRetainCommandQueue, clReleaseContext), 

pufferobjektumoknál azonban a clReleaseMemObject nevű függvényt használtuk. Mi lehet az oka ennek az 

elnevezéstani ellentmondásnak? A válasz nagyon egyszerű: memóriaobjektum nemcsak pufferobjektum lehet, 

hanem nagyon hasonlóan kezelhető képobjektum is. Ekkor rögtön felmerülhet a kérdés, hogy miért lenne 

szükség képobjektumra OpenCL-ben, hiszen az előző fejezetben láthattuk, hogy kitűnően tudunk képeken 

dolgozni pufferobjektumok segítségével. A válasz többrétű, egyrészt a képek ábrázolásában, másrészt a GPU-

típusú OpenCL-eszközök működésében rejlik. 

• Egyrészt a képek állhatnak több csatornából, azaz nagyon gyakran egy pixel színinformációját nem egyetlen 

szám, hanem RGB1 képek esetén például három szám, RGBA2 képek esetén négy érték jellemzi. A 

csatornákhoz tartozó színinformáció ábrázolása szintén nagyon különbözhet: történhet lebegőpontos 

ábrázolással; egész ábrázolással egy vagy két bájton; vagy kompaktabb képtípusok esetén kevesebb, mint 8 

bit is elegendő lehet egy csatorna ábrázolására. Ha az OpenCL-eszközön történő képfeldolgozó műveleteket 

csak egy képtípusra (például három csatorna, csatornánként 1 bájton ábrázolva) valósítjuk meg, akkor a 

gazdaprogramban kell gondoskodnunk róla, hogy a különböző ábrázolású képeket azonos, a kernel által 

támogatott típusúra módosítsuk, ami a képek rengeteg lehetséges ábrázolási módját tekintve nagyon hosszú 

kódot eredményezne, és az ebből fakadó többletműveletek sem hanyagolhatók el. Ha a kernelt készítjük fel a 

különböző képek kezelésére, az nagyon hosszú és bonyolult kernelkódokat, esetenként több kernelt 

eredményezne. Mindez szükségessé teszi egy könyvtárszinten megjelenő, általános képobjektum 

megjelenését, amely képes a gyakorlatban előforduló képtípusok kezelésére, s lehetővé teszi, hogy különböző 

ábrázolási módú képek esetén is ugyanúgy, ugyanolyan műveletekkel érjük el annak pixeleit. A képobjektum 

tehát elfedi a képek ábrázolásából származó különbségeket. 

• A képek eredendően különböznek a mátrixoktól, amelyeket jellemzően pufferobjektumokban tárolunk. A 

mátrixok az esetek többségében véges számú komponensből álló absztrakciókat reprezentálnak, azaz egy, a 

lineáris algebrában előforduló mátrix ai,j és ai± 1, j± 1 eleme egymástól teljesen független, egy hiányzó ai,j elem 

értéke nem becsülhető az ai-1,j és ai+1,j értékekből, a mátrix sorainak és oszlopainak nincs rögzített helye, a 

mátrix sorainak vagy oszlopainak átrendezése nem változtat a mátrix tartalmán (például a mátrix által 

reprezentált lineáris egyenletrendszeren), ha az átrendezést minden kapcsolódó absztrakción konzisztens 

módon elvégezzük. Ezzel szemben a képek egy mintavételezési folyamat eredményeként állnak elő, azaz a 

képek egymás melletti intenzitásértékei nagyon is függenek egymástól. A mintavételezési művelet során 

(például egy digitális fénykép készítésekor) megadhatjuk, hogy a fényképezőgép az általa látott tartományból 

mekkora képet hozzon létre, például 640×480, azaz kb. 0,25 megapixel méretűt. Ha a fényképezőgépet el 

nem mozdítva egy négyszer akkora, 1280×960 méretű képet készítünk, és megvizsgáljuk a képek 

intenzitásértékeit, azt kell észrevennünk, hogy a kisebb kép ai,j és ai+1,j indexű elemei a nagyobb kép b2i,2j és 

b2(i+1),2j helyein találhatók, és köztük egy közelítőleg  nagyságú intenzitásérték jelenik 

meg. Az eredeti kép pixelpárjai között megjelenő értékeket akár szoftveresen is megbecsülhetjük, könnyen 

készíthetünk olyan programot, amely (előbb vízszintesen, majd függőlegesen) egy kép minden pixelpárja 

között elhelyezi a pixelek intenzitásának átlagát, ezzel lineárisan kétszeresére, területét tekintve négyszeresére 

növelve a kép méretét. Ezek a lépések a digitális képfeldolgozás és számítógépes grafika területén teljesen 

megszokottak, és újramintavételezésként (resampling) hivatkoznak rá. Újramintavételezés például egy 

lineáris egyenletrendszert leíró mátrix esetén teljesen értelmezhetetlen feladat. Az, hogy az új érték 

meghatározását pontosan milyen szabály szerint végezzük (a fenti példában átlagot számolva), csak az 

alkalmazáson múlik, és ezt interpolációs módszernek nevezzük. A fenti átlagszámítás lineáris interpolációt 

valósított meg, azaz a két szomszédos pixel intenzitása közé egy egyenest illesztettünk, s annak a két pixel 

intenzitása között félúton megjelenő függvényértéke adta az új pixel intenzitását. Bilineáris interpolációról 

beszélünk, ha egy új pixel intenzitásának meghatározásakor nemcsak a pixellel azonos sorban vett 

szomszédait, hanem az azonos oszlopban vett szomszédokat is felhasználjuk. Természetesen ennél 

kifinomultabb interpolációs eljárások is léteznek, amelyek nemcsak a szomszédos pixelek intenzitását, hanem 

                                                           
1A JPG, BMP képformátumok jellemzően háromcsatornásak, vörös (red -- R), zöld (green -- G) és kék (blue -- B) színekkel írják le az egy 

pixelhez tartozó színinformációt. 
2PNG-képek esetén megjelenhet még az alpha (A) csatorna, amely azt jellemzi, hogy az adott pixel mennyire áttetsző. 
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azok szomszédainak intenzitásait is figyelembe veszik az új érték meghatározásakor. A képek 

újramintavételezése annyira gyakori feladat, hogy bilineáris interpolációval a GPU-eszközök hardver szinten 

támogatják azt. Ehhez azonban szükség van egy olyan belső ábrázolási módra, amely tartalmazza a kép 

oszlopainak számát és az ábrázolás módját, hiszen egy pufferobjektumban sorfolytonosan ábrázolt kép n-edik 

pixelét kijelölve az oszlopok számának, s az ábrázolás módjának ismerete nélkül sem mi, sem az OpenCL-

implementáció nem tudja meghatározni azokat az indexeket, melyeken a vele azonos oszlopban elhelyezkedő 

szomszédos pixelek szerepelnek. 

• A képobjektumok létezésének harmadik, talán legnyomósabb oka, hogy a GPU-eszközök speciális, 

többdimenziós gyorsítótárazás megvalósítására is képesek, azaz ha a globális memóriában elhelyezkedő 

képekkel dolgozunk, és az (i,j) indexű elemet olvassuk, akkor az (i± 1, j± 1) indexű pixelekhez tartozó 

színinformációk is megjelennek a gyorsítótárban. Ehhez azonban ismét szükség van arra, hogy az OpenCL-

implementáció ismerje a színinformáció ábrázolási módját és a kép dimenzióit, s ezzel újabb indokot kaptunk 

a képobjektumok jelenlétére és használatára. 

A fejezet hátralévő részében a képobjektumokat (image) és a mintavételezést elősegítő  mintavételező 

objektumokat (sampler) vesszük górcső alá. 

1. Képobjektumok 

A képobjektumok a pufferobjektumokhoz hasonló memóriaobjektumok. Képek létrehozását, menedzselését a 

pufferobjektumoknál megismertekhez nagyon hasonló működésű függvényekkel végezhetjük. A szakaszban 

sorra vesszük ezen függvényeket, s hasonlóságuk miatt gyakran hivatkozunk majd a pufferobjektumoknál 

tanultakra, így feltételezzük, hogy azok működését az olvasó már ismeri. 

1.1. Létrehozás 

A képobjektumok elnevezése nem arra utal, hogy mindenképpen egy fényképet tartalmaznak, hanem arra, hogy 

olyan adatokat tartalmaznak, amelyek egy mintavételező eljárás során keletkeztek. Ennek megfelelően az 

OpenCL-ben a képobjektumok lehetnek egy-, két- vagy akár háromdimenziósak is. Egydimenziós 

képobjektumokkal kényelmesen ábrázolhatunk például időtől függő jeleket: nyomásváltozást, beszédhangot, 

zenét, EKG-jeleket stb.; kétdimenziós képekkel a ,,klasszikus'' képeket, háromdimenziós objektumokkal 

videófolyamot vagy az orvosi gyakorlatban megjelenő 3D képeket (CT, MR, PET) ábrázolhatunk. 

Képobjektumokat a clCreateImageOpenCL 1.2
3 függvény segítségével hozhatunk létre. 

7.1. táblázat - A cl_channel_order mező lehetőséges értékei 
 

cl_channel_order Leírás 
CL_SNORM_INT8 Minden színkomponenst normalizált 8 bites előjeles 

egész értékkel ábrázolunk. 
CL_SNORM_INT16 Minden színkomponenst normalizált 16 bites előjeles 

egész értékkel ábrázolunk. 
CL_UNORM_INT8 Minden színkomponenst normalizált 8 bites előjel 

nélküli egész értékkel ábrázolunk. 
CL_UNORM_INT16 Minden színkomponenst normalizált 16 bites előjel 

nélküli egész értékkel ábrázolunk. 
CL_UNORM_SHORT_565 5-6-5 biten ábrázolt háromcsatornás RGB-kép. 
CL_UNORM_SHORT_555 x-5-5-5 biten ábrázolt négycsatornás xRGB-kép. 
CL_UNORM_INT_101010 x-10-10-10 biten ábrázolt négycsatornás xRGB-kép. 

CL_SIGNED_INT8 Minden színkomponenst normalizálatlan 8 bites 

előjeles egész értékkel ábrázolunk. 

CL_SIGNED_INT16 Minden színkomponenst normalizálatlan 16 bites 

előjeles egész értékkel ábrázolunk. 

                                                           
3http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateImage.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateImage.html
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CL_SIGNED_INT32 Minden színkomponenst normalizálatlan 32 bites 

előjeles egész értékkel ábrázolunk. 

CL_UNSIGNED_INT8 Minden színkomponenst normalizálatlan 8 bites előjel 

nélküli egész értékkel ábrázolunk. 

CL_UNSIGNED_INT16 Minden színkomponenst normalizálatlan 16 bites 

előjel nélküli egész értékkel ábrázolunk. 

CL_UNSIGNED_INT32 Minden színkomponenst normalizálatlan 32 bites 

előjel nélküli egész értékkel ábrázolunk. 

CL_HALF_FLOAT Minden színkomponenst 16 bites lebegőpontos típussal 

ábrázolunk. 

CL_FLOAT Minden színkomponenst egyszeres pontosságú 

lebegőpontos értékkel reprezentálunk. 

 

Specifikáció: 
cl_mem clCreateImage( cl_context context,  

                      cl_mem_flags flags,  

                      const cl_image_format 

*image_format, 

                      const cl_image_desc* 

image_desc, 

                      void* host_ptr, 

                      cl_int* errcode_ret); 

Paraméterek: context -- Egy környezetobjektum azonosítója. 

 flags -- A kép mint memóriaobjektum tulajdonságait 

leíró bitmező, lehetséges komponensei megegyeznek a 

3.9. táblázatban foglaltakkal. 

 image_format -- A képformátumot leíró 

cl_image_format struktúra mutatója. 

 image_desc -- A kép dimenzióit leíró 

cl_image_desc struktúra mutatója. 

 host_ptr -- A clCreateBuffer függvény azonos 

nevű paraméterével megegyezően használandó mutató. 

 errcode_ret -- Ezen címre kerül beállításra a 

hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén cl_mem típusú 

képobjektum, ellenkező esetben beállításra kerül a 

hibakód. 

A kép ábrázolásának leírásáról a image_format és image_desc paraméterek gondoskodnak. 

Az image_format struktúra két mezőt tartalmaz: cl_channel_order típusú image_channel_order mezőt, 

amely a csatornák számát, jelentését és sorrendjét specifikálja, valamint egy cl_channel_type típusú 

image_channel_data_type nevű mezőt, amivel a csatornákhoz tartozó értékek ábrázolását írhatjuk le. 

A cl_channel_type lehetséges értékeit és azok rövid leírását a 7.1. táblázatban foglaljuk össze. A táblázatban 

leírt konstansok a képfeldolgozásban, illetve számítógépes grafikában jártas olvasó számára könnyen 

értelmezhetők. A CL_UNORM_SHORT_565 esetén három csatornát ábrázolunk egy 16 bites unsigned short 

típusba pakolva. CL_UNORM_SHORT_101010 esetén szintén háromcsatornás színinformációt ábrázolunk, azonban 

csatornánként 10 bites pontossággal, így összesen 30 bitet használva, unsigned int típussal ábrázolva. A 

fennmaradó két bitet nem használjuk. Hasonlóan az CL_UNORM_SHORT_555 esetén három csatornát ábrázolunk 

16 biten, unsigned short típusban, csatornánként 5 biten. A fennmaradó 1 bitet nem használjuk. 

A normalizált tulajdonság arra utal, hogy a színinformációk relatívan értendők, egymáshoz viszonyított 

értékükkel reprezentálják a kép információtartalmát. Ezzel szemben normalizálatlan esetben a színinformáció 

abszolút színértékeket jelent. 

A cl_channel_order lehetséges értékeit és leírásukat a 7.2. táblázatban foglaljuk össze. 
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7.2. táblázat - A cl_channel_order típus lehetséges értékei. 
 

cl_channel_order Leírás 

CL_R, CL_Rx vagy CL_A Egy csatorna, tetszőleges cl_channel_type típussal 

használható. 
CL_INTENSITY Egycsatornás intenzitásképek ábrázolására, csak a 

CL_UNORM_INT8, CL_UNORM_INT16, CL_SNORM_INT8, 

CL_SNORM_INT16, CL_HALF_FLOAT és CL_FLOAT 

típusokkal használható. 

CL_LUMINANCE Csak azon típusokkal használható, amelyekkel a 

CL_INTENSITY. 

CL_RG, CL_RGx vagy CL_RA Két csatorna, tetszőleges cl_channel_type típussal 

használható. 

CL_RGB vagy CL_RGBx Háromcsatornás ábrázolás, mely csak a 

CL_UNORM_SHORT_565, CL_UNORM_SHORT_555 és 

CL_UNORM_INT_101010 típusokkal használható. 
CL_RGBA Tetszőleges cl_channel_type típussal használható. 

CL_ARGB, CL_BGRA Csak a CL_UNORM_INT8, CL_SNORM_INT8, 

CL_SIGNED_INT8 és CL_UNSIGNED_INT8 típusokkal 

használható. 

Ezen konstansok elsősorban a csatornák számának és sorrendjének specifikálására használhatók. A CL_RGB 

például a táblázatból kiolvasható módon arra utal, hogy három csatornát reprezentálunk 16, 15 vagy 30 biten. A 

szokásos RGB-színtér helyett azonban a gyakorlatban tetszőleges színteret4 használhatunk, ugyanilyen típusú 

képekben ábrázolhatunk például HSV-színtérben5 értendő színinformációt. 

Akárcsak a kép kifejezés, a színinformáció is általánosan értendő. Ha például egyetlen intenzitáscsatornával 

(CL_INTENSITY) és CL_FLOAT ábrázolással dolgozunk, akkor az egydimenziós kép pontjai tetszőleges 

egydimenziós adatsorozat ábrázolására alkalmasak, például ábrázolhatjuk egy emberi testnek egy nap lefolyása 

során mért hőmérsékletingadozását. CL_RG, azaz két csatorna és CL_FLOAT ábrázolás esetén egy 2D 

képobjektumban tárolhatjuk egy két dimenzióban vizsgált folyadék egyes pontjainak sebességvektorait. 

CL_INTENSITY csatorna és CL_FLOAT ábrázolás esetén pedig egy 3D képobjektum alkalmas egy 3D térrészben 

jelentkező nyomásviszonyok tárolására. Hangsúlyozzuk tehát, hogy bár OpenCL-terminológiában képekről és 

színekről beszélünk, ezek az absztrakt eszközök szinte bármilyen adathalmaz ábrázolására alkalmasak, ha az 

egyes adatelemek dimenzionalitása nem nagyobb, mint négy (CL_RGBA használata esetén négy csatornát 

reprezentálhatunk), és az adathalmaz dimenzionalitása nem nagyobb, mint három. 

Ha valós képekkel dolgozunk, azokat legtöbbször fájlokból olvassuk be. A beolvasás során tudomást 

szerezhetünk arról, hogy a fájlban pontosan milyen formátumban (csatornák száma, sorrendje, típusa) van 

ábrázolva a kép, s ez alapján megfelelő típusú OpenCL-képobjektumot hozhatunk létre, így a fájlban tárolt 

adatokat módosítás, átszervezés, konverzió nélkül tölthetjük fel az OpenCL-eszközre, ami természetesen 

nagyban gyorsíthatja programunkat. 

Az image_descriptor paraméter egy 10 mezőt tartalmazó struktúra, melynek mezőit és jelentésüket a 7.3. 

táblázatban tekintjük át. 

7.3. táblázat - Az image_descriptor struktúra mezői. 
 

Típus Név Leírás 
cl_mem_object_type image_type A kép dimenzionalitása, lehetséges 

                                                           
4RGB-színtér használata esetén a különböző színeket a vörös, zöld és kék alapszínekből keverjük ki. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a 

színeket számtalan különböző alapszín kombinációjaként és alapszínektől eltérő színelméleti koncepciók alapján is kikeverhetjük. Gyakran 

találkozhatunk még az elsősorban nyomtatásnál használt CMYK-színtérrel, amelyben szubtraktív módon a cián, magenta és sárga színekből 
keverjük ki a számunkra szükséges színeket. Számos egyéb színtér létezik még a három komponensből keverhető színek leírására, melyek 

különböző képfeldolgozási alkalmazásokban jó szolgálatot tehetnek. 
5A Hue Saturation Value (HSV) színtérben a színeket színezet, telítettség és intenzitás komponensekből keverjük, ez a színtér elsősorban a 
színezet alapú képfeldolgozást segíti elő. 
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Típus Név Leírás 

értékeit a 7.4. táblázatban foglaljuk 

össze. 
size_t image_width A kép pontjainak száma a kép egy 

sorában. 
size_t image_height A kép pontjainak száma a kép egy 

oszlopában. 
size_t image_depth A kép mélysége képpontokban. 

size_t image_array_size A képek tömbjének mérete. 
size_t image_row_pitch A kép egy sorának hossza bájtokban. 
size_t image_slice_pitch A kép egy szeletének mérete 

bájtokban. 
cl_uint num_mip_levels Képek létrehozásánál értéke 0 kell 

legyen. 

cl_uint num_samples Képek létrehozásánál értéke 0 kell 

legyen. 
cl_mem buffer Ha az image_type értéke 

CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_BUFFER, 

akkor egy létező pufferobjektum 

azonosítója, ellenkező esetben NULL. 

A képobjektumok használatának egyik fő előnye az, hogy GPU használata esetén hardver szinten támogatott 

interpolációt használhatunk, hivatkozhatunk tehát olyan indexekre is, amelyek a kép eredeti indextartományának 

nem képezik részét. Ekkor az OpenCL-implementáció hardveres támogatással, a lekérdezett pont szomszédai 

alapján fogja meghatározni az újramintavételezés eredményét. Ezen működés alapján könnyen értelmezhetők a 

képobjektum lehetséges CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D, CL_MEM_OBJECT_IMAGE2D és CL_MEM_OBJECT_IMAGE3D 

típusai. Mire használható a 7.4. táblázatban megjelenő többi típus? 

Könnyen előfordulhat, hogy olyan adathalmazt szeretnénk az OpenCL-eszközön ábrázolni, amely több 

mintavételezési folyamat eredményeként állt elő. Gondoljunk például arra, hogy a világ különböző pontjain egy 

nap leforgása alatt óránként mért hőmérsékletértékekkel szeretnénk dolgozni. Mivel a napi hőmérsékletértékek 

egy mintavételezési folyamat eredményeként állnak elő, szervezhetjük az adatainkat 1D képobjektumokba. A 

különböző hőmérsékleti adatsorokat viszont nem fűzhetjük egymás után, hiszen az összefűzési pontokon nem 

alkalmazható mintavételezés, mivel nem folytonos az átmenet. Három kézenfekvő megoldást alkalmazhatunk: 

• Első lehetőségünk, hogy minden adatsorhoz különböző 1D képobjektumokat hozunk létre. Ennek nyilvánvaló 

hátránya, hogy a sok objektum létrehozása, kezelése könnyen elbonyolíthatja kódunkat. 

• Másik lehetőségünk, hogy az azonos hosszúságúnak feltételezett adatsorokat egy 2D képobjektum soraiban 

ábrázoljuk. Ennek hátránya, hogy a 2D képobjektumok a két dimenziót izotróp6 módon kezelik: valahányszor 

egy olyan indexre hivatkozunk, amely nem létezik, bilineáris, 2D interpolációt valósítanak meg, azaz a 

hiányzó adatok becslése során a szomszédos sorok értékeit is felhasználják, ami esetünkben nyilvánvalóan 

nem jó megközelítés. 

• Harmadik lehetőségünk éppen az utóbbi probléma megoldására született: CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_ARRAY 

típusú képet hozunk létre. Ezen képtípus 1D képek tömbjeként egy 2D struktúrának tekinthető, amelynek 

tartalma az első dimenzió mentén egy mintavételezési folyamatból származik, a második dimenzió mentén 

azonban nem. Az adatelemek hivatkozásakor a második index csak nemnegatív egész lehet, és nem létező 

indexek lekérdezésekor a második dimenzió mentén nem történik interpoláció. 

Hasonlóan értelmezhető az CL_MEM_OBJECT_IMAGE2D_ARRAY típus, ebben az esetben 2D képek tömbjéről, azaz 

egy háromdimenziós, három indexszel indexelhető struktúráról van szó, azonban a harmadik dimenzió nem 

mintavételezési folyamat eredményeként született, ezért harmadik indexként csak nemnegatív egészeket 

használhatunk, és ebben az irányban nem történik interpoláció az explicit módon nem létező adatelemek elérése 

során (szemben az ugyancsak háromdimenziós CL_MEM_OBJECT_IMAGE3D típussal). 

                                                           
6Az irányok között nem teszünk különbséget. 
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Utolsó képtípusunk a CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_BUFFER, mely egyszerűen egy olyan 1D képobjektumot jelöl, 

amelyet a pufferobjektum képobjektumként történő átértelmezésével kapunk. 

Az image_width, image_height és image_depth mezők könnyen értelmezhetők. Ahhoz, hogy hatékonyan 

tudja kezelni az OpenCL a képobjektumokat, szüksége van a sorok, illetve szeletek méretére bájtban. Ha az 

image_row_pitch vagy image_slice_pitch értéke 0, akkor a megfelelő értékeket a kép kiterjedéseiből, a 

csatornák számából és a csatornák ábrázolási módjából számítja ki a függvény. Bizonyos esetekben azonban 

eltérhetünk ettől, és fiktív image_row_pitch és image_slice_pitch értékek beállításával speciális 

feldolgozási feladatokat valósíthatunk meg. Erre azonban csak nagyon marginális esetekben van szükség, 

például ha a sorfolytonos ábrázolásban minden sor színinformációja után valamilyen speciális, nem színjellegű 

kiegészítő adat helyezkedik el. A legjobb gyakorlat, ha ezen két mező értékét mindig 0-ra állítjuk, így az 

implementáció határozza meg a megfelelő értéküket. 

A num_mip_levels és num_samples mezők értékét szintén 0-ra kell állítanunk, ezek a mezők a textúraként 

történő megjelenítéshez kapcsolódnak, így csak más, grafikai technológiákkal történő interoperáció esetén van 

jelentőségük. 

A buffer mező értékét a megfelelő pufferobjektumra kell állítanunk, ha a képobjektumunk 

CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_BUFFER típusú. Ellenkező esetben értéke mindig NULL mutató kell legyen, ha 

elmulasztjuk ennek beállítását, a clCreateImage függvény hívásakor programunk futási hibával megállhat7. 

7.4. táblázat - A lehetséges képobjektum típusok 
 

cl_mem_object_type Leírás 
CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D 1D képobjektum. Ha a host_ptr paraméter nem NULL, 

a host_ptr címen lévő memóriaterület nagysága 

nagyobb kell legyen, mint image_row_pitch. 
CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_BUFFER 1D képobjektum pufferobjektumból létrehozva. 

CL_MEM_OBJECT_2D 2D képobjektum. Ha a host_ptr paraméter nem NULL, 

a host_ptr címen lévő memóriaterület nagysága 

nagyobb kell legyen, mint image_row_pitch * 

image_height. 
CL_MEM_OBJECT_IMAGE3D 3D képobjektum. Ha a host_ptr paraméter nem NULL, 

a host_ptr címen lévő memóriaterület nagysága 

nagyobb kell legyen, mint image_slice_pitch * 

image_depth. 
CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_ARRAY 1D képobjektumok tömbje. Ha a host_ptr paraméter 

nem NULL, a host_ptr címen lévő memóriaterület 

nagysága nagyobb kell legyen, mint 

image_row_pitch * image_array_size. 
CL_MEM_OBJECT_IMAGE2D_ARRAY 2D képobjektumok tömbje. Ha a host_ptr paraméter 

nem NULL, a host_ptr címen lévő memóriaterület 

nagysága nagyobb kell legyen, mint 

image_slice_pitch * image_array_size. 

A képek tárolása dimenzionalitásuktól függetlenül sorfolytonosan történik. Egydimenziós képek 

(CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D, CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_BUFFER), azaz vektorok esetén ez kézenfekvő, hiszen a 

,,kép'' egyetlen sorból áll. Kétdimenziós struktúrák esetén (CL_MEM_OBJECT_IMAGE_2D, 

CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_ARRAY) a leképezés az előző fejezetben vizsgált esettanulmányban is alkalmazott 

módon történik, azaz a struktúrát alkotó sorok egymást követik a memóriában. Háromdimenziós struktúrák 

esetén (CL_MEM_OBJECT_IMAGE_3D, CL_MEM_OBJECT_IMAGE3D_ARRAY) a mélységindex alapján a tartalom 

egymást követő szeletekre bontható: az ábrázolás során a szeleteket egymást követően, a szeleteket pedig 

sorfolytonosan ábrázoljuk a memóriában. 

                                                           
7Az OpenCL-szabvány nem specifikálja, hogy mi a teendő, ha nem CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_BUFFER típusú képet hozunk létre, 

és a buffer mutató értéke nem NULL. Az AMD OpenCL-implementációjának a jegyzet írásakor aktuális verziója például nem tudja ezt 

kezelni, a paraméterkombináció futási hibát okoz. 
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A clCreateBuffer függvény használata első olvasásra nehézkesnek tűnhet, a következő szakasz végén a képek 

írását és olvasását megvalósító függvényekkel együtt mutatunk rá példát. 

1.2. Írás/olvasás, feltöltés 

Hasonlóan a pufferobjektumokhoz, a képobjektum tartalmának mutatója megadható a clCreateBuffer 

függvény hívásakor megadott host_ptr paraméter értékeként, és a megfelelő flagek használata esetén a 

clCreateBuffer függvény feltölti ezt a tartalmat a képobjektumba. 

Természetesen további, explicit lehetőségeink is vannak: a clEnqueueReadImageOpenCL 1.0
8 függvénnyel 

képobjektumok olvasása, míg a clEnqueueWriteImageOpenCL 1.0
9 függvénnyel képobjektumok írása valósítható 

meg. Hasonlóan a pufferobjektumoknál megismert függvények elnevezéséhez, az olvasás itt is az OpenCL-

eszköz memóriájából a gazdagép memóriájába történő adatmozgatást, az írás a gazdagép memóriájából az 

OpenCL-eszköz memóriájába történő adatmozgatást jelent. A függvények paraméterezése teljesen megegyezik, 

ezért csak a clEnqueueReadImage esetén mutatjuk be azt részletesen. Természetesen, ahol ,,olvasási'' feladatról 

beszélünk ott clEnqueueWriteImage esetén ,,írási'' feladatot kell érteni. 
 

Specifikáció: 
cl_int clEnqueueReadImage( cl_command_queue 

command_queue,  

                           cl_mem image,  

                           cl_bool 

blocking_read, 

                           const size_t* 

origin, 

                           const size_t* 

region, 

                           size_t 

row_pitch, 

                           size_t 

slice_pitch, 

                           void* ptr, 

                           cl_uint 

num_events_in_wait_list, 

                           const cl_event* 

event_wait_list, 

                           cl_event* 

event); 

Paraméterek: command_queue -- A használandó 

parancssorobjektum. 

 image -- Az olvasandó képobjektum. 

 blocking_read -- Igaz értéke esetén az írási/olvasási 

művelet blokkoló módon valósul meg. 

 origin -- Az írt/olvasott terület kezdőpontjának 

indexe. 

 region -- Az írt/olvasott terület kiterjedései. 

 row_pitch -- A kép sorainak hossza, bájtban. 

 slice_pitch -- A kép szeleteinek hossza, bájtban. 

 ptr -- Ezen címre kerül a képobjektumból olvasott 

képi adat. 

 num_events_in_wait_list -- Az event_wait_list 

tömb elemeinek száma. 

 event_wait_list -- Eseményobjektumok tömbje. 

 event -- Az írási/olvasási feladathoz tartozó 

eseményobjektum ezen címre kerül beírásra. 

                                                           
8http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueReadImage.html 
9http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueWriteImage.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueReadImage.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueWriteImage.html
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Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

A függvényekkel lehetőségünk nyílik a képek bizonyos 1, 2 vagy 3 dimenziós téglatest alakú területeinek 

írására és olvasására. A háromdimenziós origin tömb segítségével kell megadnunk az olvasás kezdőpontját. 

Értékei a kép típusától függően a következő szabályokhoz kötöttek: 1D képek esetén az origin[0] értéke adja 

meg az eltolásértékét, origin[1] és origin[2] értéke 0 kell legyen; 1D képek tömbje esetén origin[0] az 

origó eltolása, origin[1] az 1D kép indexe a tömbben, origin[2] értéke 0 kell legyen; 2D képek esetén 

origin[0] és origin[1] specifikálja a kezdőpontot, origin[2] 0 kell legyen; 2D képek tömbje esetén 

origin[2] a kép indexe a tömbben; 3D képek esetén origin[0], origin[1] és origin[2] specifikálják a 

kezdőpontot indexét a három kiterjedésben. Hasonlóan használandó a region tömb, amely az origin 

kezdőpontú részkép kiterjedéseit adja meg az egyes dimenziókban. Ha a kép dimenzionalitása kisebb, mint 3, a 

nem használt értékeket 1-re kell állítanunk. A row_pitch és slice_pitch paraméterek segítségével a kép 

sorainak és szeleteinek méretét adhatjuk meg bájtban. Természetesen 0 érték esetén itt is a függvény számítja ki 

ezeket a kép típusából és méreteiből. 

Pufferobjektumokhoz hasonlóan képek esetén is lehetőségünk van a képobjektumnak és a gazdagép 

memóriájának összerendelésére a clEnqueueMapImageOpenCL 1.0
10 függvény segítségével. 

 

Specifikáció: 
void* clEnqueueMapImage( cl_command_queue 

command_queue,  

                         cl_mem image,  

                         cl_bool 

blocking_read, 

                         cl_map_flags 

map_flags, 

                         const size_t* 

origin, 

                         const size_t* 

region, 

                         size_t* 

image_row_pitch, 

                         size_t* 

image_slice_pitch, 

                         cl_uint 

num_events_in_wait_list, 

                         const cl_event* 

event_wait_list, 

                         cl_event* event, 

                         cl_int* 

errcode_ret); 

Paraméterek: command_queue -- A használandó 

parancssorobjektum. 

 image -- Egy képobjektum. 

 blocking_read -- Igaz értéke esetén az összerendelési 

művelet blokkoló módon valósul meg. 

 cl_map_flags -- Az összerendelés tulajdonságait 

megadó bitmező, lehetséges értékei megegyeznek a 

pufferobjektumoknál megismert függvény azonos 

paraméterével. 

 origin -- Az írt/olvasott terület kezdőpontjának 

indexe. 

 region -- Az írt/olvasott terület kiterjedései. 

 image_row_pitch -- Ezen címre kerül beírásra a kép 

sorának hossza bájtban. 

 image_slice_pitch -- Ezen címre kerül beírásra a 

kép szeleteinek mérete bájtban. 

                                                           
10http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.0/docs/man/xhtml/clEnqueueMapImage.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.0/docs/man/xhtml/clEnqueueMapImage.html
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 num_events_in_wait_list -- Az event_wait_list 

tömb elemeinek száma. 

 event_wait_list -- Eseményobjektumok tömbje. 

 event -- Az írási/olvasási feladathoz tartozó 

eseményobjektum ezen címre kerül beírásra. 

 errcode_ret -- Ezen címre kerül beírásra a hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén a gazdaprogram címterében 

érvényes cím, amelyen a képobjektum tartalma 

elérhetővé vált. Ellenkező esetben NULL mutató, és 

beállításra kerül a hibakód. 

A függvény paraméterei a korábban bemutatott függvények paraméterei alapján könnyen értelmezhetők. Az 

image_row_pitch és image_slice_pitch kimenő paraméterek, a függvényhíváskor megadott címekre írt sor- 

és szeletméret segítségével hatékonyan indexelhetjük a visszatérési értékként kapott képobjektumot a 

gazdaprogramban. Az összerendelés megszüntetésére a pufferobjektumoknál is megismert clUnmapMemObject 

függvényt használhatjuk. 

A képek létrehozását, írását, olvasását megvalósító függvények szemléltetésére az alábbi példaprogramban 

beolvassuk az első paraméterként kapott PNG-képet, létrehozunk egy megfelelő OpenCL-képobjektumot, 

feltöltjük azt az eszköz memóriájába, majd olvassuk és végül kiírjuk a második paraméterként kapott PNG-

fájlnévre. A PNG-képformátum írását és olvasását megvalósító függvényeket a C. függelékben ismertetjük. 

7.1. példa - image.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <pngio.h> 

 

#include <CL/opencl.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem imgInMem, imgOutMem; 

  cl_event event; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  unsigned char *imageIn, *imageOut; 

  unsigned int rows, columns, imn, i, n; 

  cl_image_format cif; 

  cl_image_desc cid; 

  size_t origin[3]= {0, 0, 0}; 

  size_t region[3]= {0, 0, 0}; 

   

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  readPNG(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 

  imageOut= (unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*rows*columns*4); 

   

  cif.image_channel_order= CL_RGBA; 

  cif.image_channel_data_type= CL_UNSIGNED_INT8; 

   

  cid.image_type= CL_MEM_OBJECT_IMAGE2D; 

  cid.image_width= columns; 
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  cid.image_height= rows; 

  cid.image_depth= 1; 

  cid.image_array_size= 0; 

  cid.image_row_pitch= 0; 

  cid.image_slice_pitch= 0; 

  cid.num_mip_levels= 0; 

  cid.num_samples= 0; 

  cid.buffer= NULL; 

   

  imgInMem= clCreateImage(context,               //context object 

                          0,                     //flags 

                          &cif,                  //image format 

                          &cid,                  //image descriptor 

                          imageIn,               //pointer to data 

                          &err);                 //pointer to error 

  ERROR(err, "clCreateImage") 

 

  region[0]= columns; 

  region[1]= rows; 

  region[2]= 1;   

  err= clEnqueueWriteImage(queue,                //command queue 

                           imgInMem,             //memory object 

                           CL_TRUE,              //blocking write 

                           origin,               //origin of write 

                           region,               //size of region to write 

                           0,                    //row pitch 

                           0,                    //slice pitch 

                           imageIn,              //pointer to data               

                           0,                    //number of events in array 

                           NULL,                 //array of events 

                           NULL);                //pointer to output event 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteImage") 

   

  err= clEnqueueReadImage(queue,                 //command queue 

                          imgInMem,              //memory object 

                          CL_TRUE,               //blocking read 

                          origin,                //origin of write 

                          region,                //size of region to write 

                          0,                     //row pitch 

                          0,                     //slice pitch 

                          imageOut,               //pointer to allocated area 

                          0,                     //number of events in event array   

                          NULL,                  //array of events  

                          NULL);                 //pointer to output event 

  ERROR(err, "clEnqueueReadImage") 

   

  writePNG(argv[2], imageOut, rows, columns); 

   

  clReleaseMemObject(imgInMem); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(imageIn); 

  free(imageOut); 

   

  return 0; 

} 

1.3. Egyéb függvények 

A retain/release modell megvalósítására, azaz a képobjektumokhoz rendelt referenciaszámlálók növelésére és 

csökkentésére már korában megismert clRetainMemObject és clReleaseMemObject függvényeket 

használhatjuk. 

Képek tulajdonságainak lekérdezésére használhatjuk a clGetImageInfoOpenCL 1.0
11 függvényt. A lekérdezhető 

tulajdonságokat a 7.5. táblázatban foglaljuk össze. 

                                                           
11http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetImageInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetImageInfo.html
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7.5. táblázat - A clGetImageInfo függvénnyel lekérdezhető platformtulajdonságok típusai 

és a hozzájuk tartozó nevesített konstansok 
 

cl_image_info A tulajdonság típusa A tulajdonság leírása 
CL_IMAGE_FORMAT cl_image_format A kép formátumát leíró struktúra. 

CL_IMAGE_ELEMENT_SIZE size_t A kép egy elemének mérete 

bájtokban. 

CL_IMAGE_ROW_PITCH size_t A kép sorainak hossza bájtokban. 
CL_IMAGE_SLICE_PITCH size_t A kép szeleteinek mérete bájtokban. 

CL_IMAGE_WIDTH size_t A kép szélessége. 
CL_IMAGE_HEIGHT size_t A kép magassága. 
CL_IMAGE_DEPTH size_t A kép mélysége. 
CL_IMAGE_ARRAY_SIZE size_t A tömb mérete. 

CL_IMAGE_BUFFER cl_mem A kép létrehozásánál megadott 

puffer. 
CL_IMAGE_NUM_MIP_LEVELS cl_uint A képhez rendelt num_mip_levels 

változó értéke. 
CL_IMAGE_NUM_SAMPLES cl_uint A képhez rendelt num_samples 

változó értéke. 

A következőkben röviden áttekintjük azokat a függvényeket, amelyek a képobjektumok feltöltését, 

képobjektumokba és pufferobjektumokba/objektumokból történő másolását segítik. Ezen függvények 

paraméterezése és használata könnyen értelmezhető, ezért nem is mutatjuk be részletesen a függvényeket. A 

clEnqueueCopyImageOpenCL 1.0
12 függvény segítségével két képobjektum között másolhatunk képi adatokat. A 

pufferobjektumokhoz hasonlóan, a clEnqueueFillImageOpenCL 1.2
13 függvénnyel egy adott mintával tölthetünk fel 

egy képobjektumot. A clEnqueueCopyImageToBufferOpenCL 1.0
14 függvénnyel képobjektum tartalmát másolhatjuk 

pufferobjektumba, és fordítva, pufferobjektum tartalmát másolhatjuk képobjektumba a 

clEnqueueCopyBufferToImageOpenCL 1.0
15 függvénnyel. 

2. Mintavételező objektumok 

Az előző szakaszban többször beszéltünk képobjektumok indexeléséről, a képek tartalmának eléréséről, 

mintavételezésről és interpolációról. Ezen műveletek mindegyikét ún. mintavételező objektumok segítségével 

valósíthatjuk meg. Csakúgy, mint képobjektumok esetén, a gazdaprogramban mintavételező objektumokat csak 

létrehozni tudunk. A képobjektumokat és mintavételező objektumokat a kernelfüggvények kaphatják 

paraméterként, és rendeltetésszerű használatuk csak a kernelkódban kivitelezhető. Kép és mintavételező 

objektumok használatával a következő szakaszban foglalkozunk részletesen. 

Mintavételező objektumot a clCreateSamplerOpenCL 1.0
16 függvény segítségével hozhatunk létre. 

 

Specifikáció: 
cl_sampler clCreateSampler( cl_context 

context,  

                            cl_bool 

normalized_coords, 

                            

cl_addressing_mode addressing_mode, 

                            cl_filter_mode 

filter_mode 

                            cl_int* 

errcode_ret); 

                                                           
12http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueCopyImage.html 
13http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueFillImage.html 
14http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueCopyImageToBuffer.html 
15http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueCopyBufferToImage.html 
16http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateSampler.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueCopyImage.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueFillImage.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueCopyImageToBuffer.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clEnqueueCopyBufferToImage.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clCreateSampler.html
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Paraméterek: context -- A megfelelő környezetobjektum. 

 normalized_coords -- Igaz értéke esetén a 

koordinátákat a [0,1] intervallumba normalizáltan 

kezeljük. 

 addressing_mode -- Az alul- és túlindexelés 

kezelésének módja. 

 filter_mode -- A kép olvasásakor alkalmazandó 

interpolációs szűrő típusa. 

 errcode_ret -- Ezen címre kerül beírásra a hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy cl_sampler típusú 

mintavételező objektum, ellenkező esetben beállításra 

kerül a hibakód. 

A függvény első paraméterével a mintavételező objektumhoz rendelt környezetet határozhatjuk meg, utolsó 

paramétere hibakód visszaadására alkalmas. A maradék három paraméter segítségével azt specifikáljuk, hogy 

milyen szabályok szerint történjen a mintavételezés. Második, logikai paraméterének igaz értéke esetén 

normalizált koordinátákkal kell dolgoznunk, azaz a kép különböző dimenzióihoz rendelt indextartományok a 

[0,1] intervallumba vannak transzformálva. Normalizált koordináták használata17 esetén a koordináták a [0,1] 

intervallumból tetszőleges értéket felvehetnek, ha nem létező képponthoz tartozó koordinátát adunk meg, akkor 

interpoláció történik. Az interpoláció módját a negyedik paraméterben adhatjuk meg: CL_FILTER_NEAREST 

konstans esetén nulladrendű interpoláció történik, azaz nem létező képponthoz tartozó koordináták esetén a 

hozzájuk legközelebb eső valódi, létező képpont színinformációit kapjuk vissza; CL_FILTER_LINEAR esetén 

elsőrendű, lineáris interpoláció történik, azaz a nem létező képponthoz tartozó koordináták színinformációi a 

szomszédos, létező képpontok súlyozott színinformációja alapján kerülnek meghatározásra, a súlyok a 

szomszédok távolságával fordítottan arányosak. A mintavételezést leíró harmadik paraméterrel azt adhatjuk 

meg, hogy hogyan kezelje a mintavételező azokat a szituációkat, amikor az indextartományon kívül eső 

képpontokat érünk el18: 

• CL_ADDRESS_MIRRORED_REPEAT -- a lekérdezett pozíciót a legközelebbi élre tükrözi az OpenCL, s az így 

kapott értéket adja vissza, azaz úgy kezeljük a képet, mintha az minden oldalára tükrözve lenne. Ez a 

megközelítés csak normalizált koordináták esetén használható. 

• CL_ADDRESS_REPEAT -- a képet minden irányban periodikusnak tekintjük. Ez a megközelítés szintén csak 

normalizált koordináták esetén használható. 

• CL_ADDRESS_CLAMP_TO_EDGE -- a kép éleihez tartozó képpontok legközelebbikének színértékét kapjuk 

vissza. 

• CL_ADDRESS_CLAMP -- a kép határfelületéhez tartozó pontok legközelebbikének színinformációit kapjuk. 

• CL_ADDRESS_NONE -- a mintavételező objektum nem kezeli az indextartományon kívül eső indexeket, ekkor a 

programozónak kell gondoskodnia róla, hogy ilyen szituáció ne fordulhasson elő. 

Megjegyezzük, hogy tömbtípusú képobjektumok (CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_ARRAY, 

CL_MEM_OBJECT_IMAGE2D_ARRAY) esetén a címzési módok a tömb indexelésére használt koordinátára nem 

érvényesek. 

A mintavételező objektumok referenciaszámlálóját a clRetainSamplerOpenCL 1.0
19 függvénnyel növelhetjük, és 

clReleaseSamplerOpenCL 1.0
20 függvénnyel csökkenthetjük. Az objektum tulajdonságait a clGetSamplerInfoOpenCL 

                                                           
17A normalizált koordináták használatának előnye, hogy a legkülönbözőbb méretű képeket is azonos módon kezelhetjük, nem kell 

foglalkoznunk a kép valós méreteivel. Példaként gondolhatunk egy olyan alkalmazásra, ahol különböző méretű képekből egyaránt 50×50 

méretű bélyegképeket szeretnénk létrehozni. Ekkor a bélyegképeket nagyon egyszerűen és hatékonyan előállíthatjuk, ha normalizált 
koordinátákkal dolgozunk, és a mintavételező objektum segítségével a tetszőleges méretű eredeti kép [0; 0,02; ...; 1]×[0; 0,02; ...; 1] 

koordinátákhoz tartozó színinformációiból építjük fel azt. 
18Az előző fejezetben bemutatott szűrőalkalmazásban kettős megoldást választottunk, mert sorfolytonos ábrázolással annak kódolása a 
legegyszerűbb: vízszintesen a képet periodikusnak tekintettük, függőlegesen pedig az indextartományon kívül eső pixelek színinformációját 

0-nak tekintettük. A Gauss-szűrés eredményeként előállt Lena képen (6.4. ábra) az előbbi a bal oldalon megjelenő erős intenzitású sávban 

jelentkezik; az utóbbi megközelítés a kép alsó és felső, egyre elhalványuló sávjában érhető tetten. 
19http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainSampler.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clRetainSampler.html
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1.0
21 függvénnyel kérdezhetjük le. A lekérdezhető tulajdonságok nevét, típusát, leírását a 7.6. táblázatban 

foglaljuk össze. 

7.6. táblázat - A clGetSamplerInfo függvénnyel lekérdezhető tulajdonságok típusai és a 

hozzájuk tartozó nevesített konstansok 
 

cl_sampler_info A tulajdonság típusa A tulajdonság leírása 
CL_SAMPLER_REFERENCE_COUNT cl_uint A referenciaszámláló értéke. 
CL_SAMPLER_CONTEXT cl_context A mintavételező létrehozásakor 

megadott környezetobjektum. 
CL_SAMPLER_NORMALIZED_COORDS cl_bool A koordináták kezelésének módja. 
CL_SAMPLER_ADDRESSING_MODE cl_addressing_mode Az alul- és túlindexelés kezelésének 

módját leíró konstans. 
CL_SAMPLER_FILTER_MODE cl_filter_mode A kép beolvasásánál alkalmazott 

interpolációs szűrést leíró konstans. 

3. OpenCL C 

Az OpenCL C beépített függvényeinek áttekintésekor nem esett szó a képek és mintavételező objektumok 

kezelését segítő függvényekről. Nem beszéltünk továbbá arról sem, hogy a kép és mintavételező objektumokat 

hogyan használhatjuk kernelkódokban. Jelen szakasz célja ezen hiányosság pótlása, azaz a képekhez és 

mintavételező objektumokhoz kapcsolódó OpenCL C beépített eszközöket tekintjük át. 

3.1. Típusok 

A mintavételező és képobjektumok csakúgy, mint a pufferobjektumok, megjelenhetnek a kernelkódban. Ahhoz 

hogy kezelni tudjuk őket, hivatkozni tudjunk különböző típusú képekre, illetve mintavételező objektumokra, 

ábrázolásukhoz alkalmas típusokat vezettek be. 

Mintavételező objektumra a sampler_t típussal hivatkozhatunk, s deklarálhatunk és paraméterként is 

átadhatunk ilyen típusú objektumot. A képek esetén a lehetséges képtípusoknak megfelelően hat különböző 

típus létezik: 

• image1d_t -- a CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D konstanssal létrehozott képekre hivatkozhatunk vele, vektorok 

ábrázolására használhatjuk; 

• image1d_buffer_t -- a CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_BUFFER konstanssal létrehozott képekre hivatkozhatunk 

vele, pufferobjektumból létrehozott vektorok ábrázolására használhatjuk; 

• image1d_array_t -- a CL_MEM_OBJECT_IMAGE1D_ARRAY konstanssal létrehozott képekre hivatkozhatunk 

vele, vektorok tömbjének ábrázolására használhatjuk, azaz olyan kétdimenziós struktúrát hozhatunk létre, 

amely csak az egyik dimenzió mentén származik mintavételezési folyamatból; 

• image2d_t -- a CL_MEM_OBJECT_2D konstanssal létrehozott képekre hivatkozhatunk vele, szokványos 

képeket ábrázolhatunk a segítségével; 

• image2d_array_t -- a CL_MEM_OBJECT_2D_ARRAY konstanssal létrehozott képekre hivatkozhatunk vele, 

szokványos, 2D képek tömbjét ábrázolhatjuk vele, azaz olyan háromdimenziós struktúrákat, amelyek csak két 

dimenzióban származnak mintavételezési folyamatból; 

• image3d_t -- a CL_MEM_OBJECT_3D konstanssal létrehozott 3D képekre hivatkozhatunk vele. 

3.2. Minősítők 

                                                                                                                                                                                     
20http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseSampler.html 
21http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetSamplerInfo.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clReleaseSampler.html
http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/clGetSamplerInfo.html
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A képobjektumok mindig a globális memóriában jönnek létre, ezért képobjektumok előtt nem használhatunk 

semmilyen címtérminősítőt. Megjelenik azonban két új minősítő, amelyekkel a képobjektumok írási és olvasási 

lehetőségeit korlátozhatjuk. A kernelfüggvények paraméterlistáján a képobjektum-típusú paraméter elé írt 

__write_only minősítő esetén a képobjektum csak írható, a __read_only minősítő esetén csak olvasható lesz. 

3.3. Létrehozás 

Képobjektumokat csak a gazdaprogramban tudunk létrehozni, OpenCL C kódban nem. Mintavételező 

objektumokat azonban létre tudunk hozni akár a kernelkódban is, oly módon, hogy deklarálunk egy sampler_t 

típusú változót, és a tulajdonságait leíró, a gazdaprogramban használtakhoz hasonló nevesített konstansok 

kombinációját adjuk neki értékül. Nevezetesen 

• a normalizált koordináták használatát a CLK_NORMALIZED_COORDS_\{TRUE | FALSE\} konstansokkal; 

• a címzési módokat a CLK_ADDRESS_MIRRORED_REPEAT, CLK_ADDRESS_REPEAT, 

CLK_ADDRESS_CLAMP_TO_EDGE, CLK_ADDRESS_CLAMP és CLK_ADDRESS_NONE konstansokkal; 

• az interpolációs módszert a CLK_FILTER_NEAREST és CLK_FILTER_LINEAR konstansokkal adhatjuk meg. 

A konstansok jelentése az előző szakaszban leírtak szerint értelmezhető. 

3.4. Függvények 

Jelen szakaszban az OpenCL C kódban használható, kép- és mintavételező objektumokhoz kapcsolódó 

függvényeket tekintjük át. 

3.4.1. Olvasás és írás 

A függvények legnagyobb csoportja a képek írását és olvasását teszi lehetővé. A függvények neve minden 

esetben a read_image, illetve write_image sztringgel kezdődik, a különbség a függvények nevének 

utótagjában, paraméterezésében és visszatérési típusában van. Az olvasást megvalósító függvények mindig 

négykomponensű vektortípusú, lebegőpontos, előjeles egész vagy előjel nélküli egész értéket adnak vissza a kép 

egy pontjának olvasásakor. A lehetséges visszatérési típusok tehát float4, int4 és uint4, a visszatérési érték 

típusának megfelelően a read_image függvény az f, i vagy ui utótagot kapja. A read_image* függvényeknek 

paraméterként kell átadnunk a képet, amelyből olvasni szeretnénk, a mintavételező objektumot és a 

koordinátákat, amelyekről olvasni szeretnénk. A koordináták minden esetben lebegőpontos vagy egész vektor 

vagy skalár (1D kép) típusúak. Ezek alapján a következő felsorolásban összefoglalt specifikációjú függvényeket 

használhatjuk mintavételező objektum alapú olvasásra. 
 

float4 read_imagef(image2d_t image, sampler_t sampler, int2 coord); 

float4 read_imagef(image2d_t image, sampler_t sampler, float2 coord); 

int4 read_imagei(image2d_t image, sampler_t sampler, int2 coord); 

int4 read_imagei(image2d_t image, sampler_t sampler, float2 coord); 

uint4 read_imageui(image2d_t image, sampler_t sampler, int2 coord); 

uint4 read_imageui(image2d_t image, sampler_t sampler, float2 coord); 

 

float4 read_imagef(image3d_t image, sampler_t sampler, int4 coord); 

float4 read_imagef(image3d_t image, sampler_t sampler, float4 coord); 

int4 read_imagei(image3d_t image, sampler_t sampler, int4 coord); 

int4 read_imagei(image3d_t image, sampler_t sampler, float4 coord); 

uint4 read_imageui(image3d_t image, sampler_t sampler, int4 coord); 

uint4 read_imageui(image3d_t image, sampler_t sampler, float4 coord); 

 

float4 read_imagef(image2d_array_t image, sampler_t sampler, int4 coord); 
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float4 read_imagef(image2d_array_t image, sampler_t sampler, float4 coord); 

int4 read_imagei(image2d_array_t image, sampler_t sampler, int4 coord); 

int4 read_imagei(image2d_array_t image, sampler_t sampler, float4 coord); 

uint4 read_imageui(image2d_array_t image, sampler_t sampler, int4 coord); 

uint4 read_imageui(image2d_array_t image, sampler_t sampler, float4 coord); 

 

float4 read_imagef(image1d_t, sampler_t sampler, int coord); 

float4 read_imagef(image1d_t, sampler_t sampler, float coord); 

int4 read_imagei(image1d_t, sampler_t sampler, int coord); 

int4 read_imagei(image1d_t, sampler_t sampler, float coord); 

uint4 read_imageui(image1d_t, sampler_t sampler, int coord); 

uint4 read_imageui(image1d_t, sampler_t sampler, float coord); 

 

float4 read_imagef(image2d_array_t image, sampler_t sampler, int2 coord); 

float4 read_imagef(image2d_array_t image, sampler_t sampler, float2 coord); 

int4 read_imagei(image2d_array_t image, sampler_t sampler, int2 coord); 

int4 read_imagei(image2d_array_t image, sampler_t sampler, float2 coord); 

uint4 read_imageui(image2d_array_t image, sampler_t sampler, int2 coord); 

uint4 read_imageui(image2d_array_t image, sampler_t sampler, float2 coord); 

A mintavételező objektummal olvasó függvények használatának szabályai: 

• A read_imagef függvények a pakolt típusokra és a CL_UNORM_INT8 és CL_UNORM_INT16 ábrázolású képekre 

a [0,0; ...; 1,0] tartományból adnak vissza értéket. CL_SNORM_INT8 és CL_SNORM_INT16 ábrázolás esetén a [-

1,0; ...; 1,0] tartományból és CL_HALF_FLOAT vagy CL_FLOAT ábrázolás esetén az egyszeres pontosságú 

lebegőpontos típus tartományából kapunk értékeket. 

• A read_imagei függvények csak CL_SIGNED_INT8, CL_SIGNED_INT16 és CL_SIGNED_INT32 ábrázolási 

módok esetén használhatók. 

• A read_imageui függvényeket csak CL_UNSIGNED_INT8, CL_UNSIGNED_INT16 és CL_UNSIGNED_INT32 

ábrázolású képek esetén használhatjuk. 

• Egésztípusú koordináták esetén csak CLK_FILTER_NEAREST interpolációs stratégiát megvalósító 

mintavételezőt használhatunk, normalizálatlan koordinátákkal. Az alul- és túlindexelés csak 

CLK_ADDRESS_CLAMP_TO_EDGE, CLK_ADDRESS_CLAMP vagy CLK_ADDRESS_NONE módon történhet. 

• image2d_t típusú képek esetén 2D vektortípusú koordinátákat használunk, s azok x és y komponense 

specifikálja a képpontot; 

• image3d_t típusú képek esetén 4D koordinátákat használunk, s csak az x, y és z komponensek specifikálják 

a képpontot; 

• image2d_array_t típusú képek esetén 4D koordinátákat használunk, az x és y koordináták specifikálják a 

képpontot, a z koordináta a tömbindexet; 

• image1d_t típusú képek esetén a koordináta egyszerű skalár; 

• image1d_array_t típus esetén 2D koordinátákat használhatunk, melyek x komponense specifikálja a pontot, 

y komponense a tömbindexet; 

Az olvasást megvalósító függvényeknek létezik mintavételező objektum nélküli változata, melyek azonban csak 

egész koordinátákkal használhatók. Működésükre ugyanazon szabályok érvényesek, amelyek az egész 

koordinátákkal működő mintavételező objektummal működő függvényekre. 
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float4 read_imagef(image2d_t image, int2 coord); 

int4 read_imagei(image2d_t image, int2 coord); 

uint4 read_imageui(image2d_t image, int2 coord); 

 

float4 read_imagef(image3d_t image, int4 coord); 

int4 read_imagei(image3d_t image, int4 coord); 

uint4 read_imageui(image3d_t image, int4 coord); 

 

float4 read_imagef(image2d_array_t image, int4 coord); 

int4 read_imagei(image2d_array_t image, int4 coord); 

uint4 read_imageui(image2d_array_t image, int4 coord); 

 

float4 read_imagef(image1d_t, int coord); 

int4 read_imagei(image1d_t, int coord); 

uint4 read_imageui(image1d_t, int coord); 

 

float4 read_imagef(image2d_array_t image, int2 coord); 

int4 read_imagei(image2d_array_t image, int2 coord); 

uint4 read_imageui(image2d_array_t image, int2 coord); 

Az írást megvalósító függvények neve minden esetben a write_image sztringgel kezdődik, és visszatérési 

értékük void. Paraméterként kapják a képobjektumot, amelybe írni szeretnénk, a koordinátákat, illetve a 

színinformációt, amelyet a képbe szeretnénk írni. A színinformáció típusa minden képtípus esetén 

négydimenziós float, int vagy uint vektortípus lehet. Az utóbbi típustól függően a write_image sztring f, i 

vagy ui utótagot kap. A koordináták csak int skalár- vagy vektortípusúak lehetnek, azaz csak létező 

képpontokba írhatunk. Egydimenziós struktúra esetén (image1d_array_t, image1d_buffer_t) a koordináta 

skalártípusú, kétdimenziós struktúra esetén (image2d_t, image1d_array_t) a koordináta kétdimenziós 

vektortípusú, háromdimenziós struktúrák esetén (image2d_array_t, image3d_t) a koordináták négydimenziós 

vektortípusúak. Ezek alapján az alábbi szignatúrájú függvényeket használhatjuk: 
 

void write_imagef(image2d_t image, int2 coord, float4 color); 

void write_imagei(image2d_t image, int2 coord, int4 color); 

void write_imageui(image2d_t image, int2 coord, uint4 color); 

 

void write_imagef(image2d_array_t image, int4 coord, float4 color); 

void write_imagei(image2d_array_t image, int4 coord, int4 color); 

void write_imageui(image2d_array_t image, int4 coord, uint4 color); 

 

void write_imagef(image1d_t image, int coord, float4 color); 

void write_imagei(image1d_t image, int coord, int4 color); 

void write_imageui(image1d_t image, int coord, uint4 color); 

 

void write_imagef(image1d_buffer_t image, int coord, float4 color); 

void write_imagei(image1d_buffer_t image, int coord, int4 color); 

void write_imageui(image1d_buffer_t image, int coord, uint4 color); 
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void write_imagef(image1d_array_t image, int2 coord, float4 color); 

void write_imagei(image1d_array_t image, int2 coord, int4 color); 

void write_imageui(image1d_array_t image, int2 coord, uint4 color); 

Az írást megvalósító függvények minden esetben négykomponensű vektort kapnak paraméterként 

színinformáció gyanánt, és az olvasást megvalósító függvények szintén négykomponensű vektortípust adnak 

visszatérési értékként. A vektorokban a színinformáció szervezése a kép csatornáinak típusától függ. CL_R, 

CL_Rx csatornák esetén a színinformációkat float4, int4 és uint4 típusok esetén is (r, 0, 0, 1) módon 

használhatjuk, ahol r az egyetlen csatorna színértéke. CL_A típus esetén (0, 0, 0, a), CL_RG és CL_RGx 

esetén (r, g, 0, 1), CL_RA típus esetén (r, 0, 0, a) módon használhatjuk. Három komponensű színek 

esetén az alpha csatornát konstans 1-ként kezeljük, azaz CL_RGB, CL_RGBx esetén a színinformáció (r, g, b, 

1) szerkezetű lesz. Négykomponensű színek esetén (CL_RGBA, CL_BGRA, CL_ARGB) azok tárolásának 

sorrendjétől függetlenül (r, g, b, a). Intenzitásképekkel dolgozva (CL_INTENSITY, CL_LUMINANCE) a 

komponensek sorrendje (I, I, I, I), illetve {(L, L, L, 1)}. 

3.4.2. Egyéb függvények 

A képek tulajdonságainak lekérdezésére számos további függvény érhető el. A függvények első csoportjával a 

képobjektum szélességét, magasságát és mélységét kérdezhetjük le, ha értelmezhető az. A függvények minden 

esetben egy képobjektumot kapnak paraméterként, és visszatérési értékük a kép megfelelő kiterjedése pixelben. 

A képek szélessége minden képtípusnál értelmezhető, ez az első dimenzió. A képobjektumok második 

megjelenő kiterjedése a magasság, így az csak image2d_t, image3d_t és image2d_array_t képek esetén 

értelmezhető. A képek harmadik megjelenő kiterjedése a mélység, amely egyedül image3d_t képek esetén 

értelmezhető. 
 

int get_image_width(image1d_t image); 

int get_image_width(image1d_buffer_t image); 

int get_image_width(image2d_t image); 

int get_image_width(image3d_t image); 

int get_image_width(image1d_array_t image); 

int get_image_width(image2d_array_t image); 

 

int get_image_height(image2d_t image); 

int get_image_height(image3d_t image); 

int get_image_height(image2d_array_t image); 

 

int get_image_depth(image3d_t image); 

A függvények másik csoportjával a kép csatornáinak ábrázolási módját kérdezhetjük le. A függvények 

paraméterként egy képobjektumot kapnak, visszatérési értékük a színinformáció-ábrázolására utaló 

CLK_SNORM_INT8, CLK_SNORM_INT16, CLK_UNORM_INT8, CLK_UNORM_INT16, CLK_UNORM_SHORT_565, 

CLK_UNORM_SHORT_555, CLK_UNORM_SHORT_101010, CLK_SIGNED_INT8, CLK_SIGNED_INT16, 

CLK_SIGNED_INT32, CLK_UNSIGNED_INT8, CLK_UNSIGNED_INT16, CLK_UNSIGNED_INT32, CLK_HALF_FLOAT, 

CLK_FLOAT konstansok valamelyike. A függvény specifikációi: 
 

int get_image_channel_data_type(image1d_t image); 

int get_image_channel_data_type(image1d_buffer_t image); 

int get_image_channel_data_type(image1d_array_t image); 

int get_image_channel_data_type(image2d_t image); 

int get_image_channel_data_type(image2d_array_t image); 

int get_image_channel_data_type(image3d_t image); 



 Kép- és mintavételező objektumok  

 170  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Lekérdezhetjük továbbá a képek csatornáinak számát, illetve sorrendjét. A megfelelő függvények paramétere 

minden esetben egy képobjektum, visszatérési értéke a CLK_A, CLK_R, CLK_Rx, CLK_RG, CLK_RGx, CLK_RA, 

CLK_RGB, CLK_RGBx, CLK_RGBA, CLK_ARGB, CLK_BGRA, CLK_INTENSITY, CLK_LUMINANCE konstansok 

valamelyike. A függvények specifikációi: 
 

int get_image_channel_order(image1d_t image); 

int get_image_channel_order(image1d_buffer_t image); 

int get_image_channel_order(image1d_array_t image); 

int get_image_channel_order(image2d_t image); 

int get_image_channel_order(image2d_array_t image); 

int get_image_channel_order(image3d_t image); 

A képobjektumok kiterjedései egyetlen függvényhívással is lekérdezhetők, ha a get_image_dim függvényt 

használjuk. Természetesen ezen függvények csak többdimenziós képobjektumokra vannak definiálva, és 

visszatérési értékük egészábrázolású vektortípus. 
 

int2 get_image_dim(image2d_t image); 

int2 get_image_dim(image2d_array_t image); 

int4 get_image_dim(image3d_t image); 

Végezetül az utolsó két függvény segítségével a tömbszervezésű képobjektumok mögötti tömbök méretét 

kérdezhetjük le: 
 

size_t get_image_array_size(image2d_array_t image); 

size_t get_image_array_size(image1d_array_t image); 

4. Példa 

Az előző szakaszok meglehetősen technikai jellegűek voltak, nagyon sok függvényt tekintettünk át, amit a 

képek írását és olvasását megvalósító függvények nagy száma és alig-alig különböző paraméterezései miatt 

tartottuk szükségesnek. A bemutatott OpenCL- és OpenCL C függvények használatát egy példaprogrammal 

szemléltetjük, amely képek átméretezésére alkalmas. 

A kernelfüggvény két képobjektumot kap paraméterként, az első az átméretezendő kép, a második az 

átméretezés eredményeként előálló kép. Feltételezzük, hogy az eredmény-képobjektum mérete megfelelő 

módon beállításra került a gazdaprogramban. 

7.2. példa - resampleKernel.k 

__kernel void resample(__read_only image2d_t input, __write_only image2d_t output) 

{ 

  int i= get_global_id(0); 

  int j= get_global_id(1); 

  int size0= get_global_size(0); 

  int size1= get_global_size(1); 

  int widthOutput= get_image_width(output); 

  int heightOutput= get_image_height(output); 

   

  const sampler_t sampler= CLK_NORMALIZED_COORDS_TRUE | CLK_ADDRESS_CLAMP | 

CLK_FILTER_LINEAR; 

 

  float dx= (float)widthOutput/size0; 

  float dy= (float)heightOutput/size1; 

 

  int x; 

  int y; 

   

  for ( x= i*dx; x < (i+1)*dx; ++x ) 

    for ( y= j*dy; y < (j+1)*dy; ++y ) 
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    { 

      float2 coord= (float2)((float)x/(float)widthOutput, (float)y/(float)heightOutput); 

      write_imageui(output, (int2)(x,y), read_imageui(input, sampler, coord)); 

    } 

} 

Miután azonosítottuk a munkaelemet és az indextartomány méretét, lekérdezzük az átméretezendő kép 

szélességét és magasságát. Az átméretezéshez meghatározzuk, hogy egy munkaelemnek a kép mekkora részét 

kell átméreteznie. Ehhez egyszerűen osztjuk a kép megfelelő méreteit az indextartomány megfelelő méreteivel, 

így a dx és dy változók az eredménykép egy munkaelem által kiszámítandó blokkjának méreteit tartalmazzák. 

Például ha egy 512×256 méretű képet méretezünk 1024×512 méretűre, és 32×32 méretű indextartományt 

definiálunk, akkor minden munkaelem egy dx = 1024/32=32, dy = 512/32=16 méretű blokkot fog kiszámolni. 

Hogy pontosan melyik blokkot, azt az azonosítói határozzák meg, azaz i és j. Az új kép pontjainak kiszámítása 

megfelelően egymásba ágyazott ciklusok magjában történik. Normalizált koordinátákat használó mintavételező 

objektummal dolgozunk, azaz a képet a [0,1] intervallumba eső értékekkel indexelhetjük vízszintes és 

függőleges irányban egyaránt. Ennek köszönhetően a kép tetszőleges lebegőpontos indexű képpontját 

lekérdezhetjük, akkor is, ha éppen nem esik valós képpont a megadott koordinátákra. Utóbbi esetben a 

mintavételező objektum lineáris interpolációval számítja ki a megfelelő színt. A kapott színinformációt a 

write_imageui függvény segítségével írjuk az eredménykép megfelelő helyére. 

A főprogram első parancssori argumentumként kapja az átméretezendő PNG-kép nevét, majd az átméretezést 

meghatározó szorzófaktort, és harmadik argumentumként az eredménykép nevét. A gazdaprogramban 

létrehozzuk a megfelelő képobjektumokat, ütemezzük a munkaelemeket, majd a végrehajtást követően az 

eredményképet fájlba írjuk. 

7.3. példa - resize.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <pngio.h> 

 

#include <CL/opencl.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem imgInMem, imgOutMem, weightsMem, posMem; 

  cl_event event; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  unsigned char *imageIn, *imageOut; 

  int* pos; 

  unsigned int rows, columns, imn, i, n; 

  cl_image_format cif; 

  cl_image_desc cid; 

  cl_image_desc cidOut; 

  size_t origin[3]= {0, 0, 0}; 

  size_t region[3]= {0, 0, 0}; 

  float scale= atof(argv[2]); 

  int newRows, newColumns; 

   

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  readPNG(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 

  newRows= scale*rows; 

  newColumns= scale*columns; 
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  imageOut= (unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*4*newRows*newColumns); 

   

  cif.image_channel_order= CL_RGBA; 

  cif.image_channel_data_type= CL_UNSIGNED_INT8; 

   

  cid.image_type= CL_MEM_OBJECT_IMAGE2D; 

  cid.image_width= columns; 

  cid.image_height= rows; 

  cid.image_depth= 1; 

  cid.image_array_size= 0; 

  cid.image_row_pitch= 0; 

  cid.image_slice_pitch= 0; 

  cid.num_mip_levels= 0; 

  cid.num_samples= 0; 

  cid.buffer= NULL; 

   

  imgInMem= clCreateImage(context,               //context object 

                          0,                     //flags 

                          &cif,                  //image format 

                          &cid,                  //image descriptor 

                          NULL,                  //pointer to data 

                          &err);                 //pointer to error 

  ERROR(err, "clCreateImage") 

 

  cidOut.image_type= CL_MEM_OBJECT_IMAGE2D; 

  cidOut.image_width= newColumns; 

  cidOut.image_height= newRows; 

  cidOut.image_depth= 1; 

  cidOut.image_array_size= 0; 

  cidOut.image_row_pitch= 0; 

  cidOut.image_slice_pitch= 0; 

  cidOut.num_mip_levels= 0; 

  cidOut.num_samples= 0; 

  cidOut.buffer= NULL; 

   

  imgOutMem= clCreateImage(context,              //context object 

                           0,                    //default flags 

                           &cif,                 //image format 

                           &cidOut,              //image descriptor 

                           NULL,                 //pointer to data 

                           &err);                //pointer to error 

  ERROR(err, "clCreateImage") 

 

  region[0]= columns; 

  region[1]= rows; 

  region[2]= 1;   

  err= clEnqueueWriteImage(queue,                //command queue 

                           imgInMem,             //object to write 

                           CL_TRUE,              //blocking write 

                           origin,               //origin of write 

                           region,               //size of region to write 

                           0,                    //row pitch 

                           0,                    //slice pitch 

                           imageIn,              //data  

                           0,                    //number of events in the array 

                           NULL,                 //array of events 

                           NULL);                //output event 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteImage") 

   

  readSourceProgram("resampleKernel.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  kernel= clCreateKernel(program, "resample", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  global_work_size[0]= 512; 

  global_work_size[1]= 512;   
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  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &imgInMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &imgOutMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 2, NULL, global_work_size, NULL, 0, NULL, 

&event); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

   

  region[0]= newColumns; 

  region[1]= newRows; 

   

  err= clEnqueueReadImage(queue,                  //command queue 

                          imgOutMem,              //object to read 

                          CL_TRUE,                //blocking read 

                          origin,                 //origin of read 

                          region,                 //size of region to read 

                          0,                      //row pitch 

                          0,                      //slice pitch 

                          imageOut,               //pointer to host memory 

                          1,                      //number of events in the array 

                          &event,                 //array of events 

                          NULL);                  //output event 

  ERROR(err, "clEnqueueReadImage") 

   

  writePNG(argv[3], imageOut, newRows, newColumns); 

   

  clReleaseMemObject(imgInMem); 

  clReleaseMemObject(imgOutMem); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(imageIn); 

  free(imageOut); 

   

  return 0; 

} 

A lefordított program az alábbi módon használható 1,5×-es átméretezés esetén: 

user@linux> ./resize lena.png 1.5 lena768.png 

A program futásakor előálló kép 768×768 pixel méretű, és a méretek különbségétől eltekintve tartalma 

megegyezik az eredeti Lena képpel (7.1. ábra). 

7.1. ábra - Az eredeti és átméretezett Lena kép 
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5. OpenCL 1.1 

A jegyzet során konzekvensen az OpenCL 1.2 szabvány függvényeit mutatjuk be, és a példaprogramokban is az 

1.2-es függvényeket használjuk. A jegyzet első felében ez nem jelentett problémát, minden példaprogram 

működőképes 1.1-es verziójú OpenCL-t támogató eszközökön is (azaz NVidia eszközzel rendelkező olvasók is 

ki tudják azt próbálni). 

A képobjektumok esetén azonban viszonylag nagy változás állt be az 1.1-es verzióról 1.2-es verzióra történő 

átállást követően. Az OpenCL 1.1-es verzióban csak kétfajta képobjektumot lehet létrehozni, 2D és 3D képet. A 

képek létrehozására külön függvények állnak rendelkezésünkre, clCreateImage2DOpenCL 1.0
22 és 

                                                           
22http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.1/docs/man/xhtml/clCreateImage2D.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.1/docs/man/xhtml/clCreateImage2D.html
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clCreateImage3DOpenCL 1.0
23 néven. A teljesség kedvéért bemutatjuk az alábbiakban ezen függvények 

paraméterezését, és a fejezetben bemutatott két példaprogram 1.1-es verzióra készített változatát. 
 

Specifikáció: 
cl_mem clCreateImage2D( cl_context context,  

                        cl_mem_flags flags,  

                        const 

cl_image_format *image_format, 

                        size_t image_width, 

                        size_t 

image_height, 

                        size_t 

image_row_pitch, 

                        void* host_ptr, 

                        cl_int* 

errcode_ret); 

Paraméterek: context -- Egy környezetobjektum azonosítója. 

 flags -- A kép mint memóriaobjektum tulajdonságait 

leíró bitmező, lehetséges komponensei megegyeznek a 

clCreateBuffer azonos nevű paraméterénél 

felhasználható értékekkel. 

 image_format -- A képformátumot leíró 

cl_image_format struktúra mutatója. 

 image_width -- A kép oszlopainak száma. 

 image_height -- A kép sorainak száma. 

 image_row_pitch -- A kép sorainak hossza bájtban. 

 host_ptr -- A clCreateBuffer függvény azonos 

nevű paraméterével megegyezően használandó mutató. 

 errcode_ret -- Ezen címre kerül beállításra a 

hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén cl_mem típusú 

képobjektum, ellenkező esetben beállításra kerül a 

hibakód. 

Összehasonlítva a clCreateImage függvénnyel a fő különbség az, hogy nem használható még a 

cl_image_desc típusú struktúra, melyben együtt adhatjuk meg a kép paramétereit. Hasonlóan, a 3D képek 

létrehozását szolgáló clCreateImage3D függvény is elsősorban abban különbözik a clCreateImage 

függvénytől, hogy a paraméterlistáján kell megadnunk a kép szélességét, magasságát, mélységét, illetve a sorok 

és szeletek méretét bájtban. 
 

Specifikáció: 
cl_mem clCreateImage3D( cl_context context,  

                        cl_mem_flags flags,  

                        const 

cl_image_format *image_format, 

                        size_t image_width, 

                        size_t 

image_height, 

                        size_t image_depth, 

                        size_t 

image_row_pitch, 

                        size_t 

image_slice_pitch, 

                        void* host_ptr, 

                        cl_int* 

errcode_ret); 

Paraméterek: context -- Egy környezetobjektum azonosítója. 

                                                           
23http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.1/docs/man/xhtml/clCreateImage3D.html 

http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.1/docs/man/xhtml/clCreateImage3D.html
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 flags -- A kép mint memóriaobjektum tulajdonságait 

leíró bitmező, lehetséges komponensei megegyeznek a 

clCreateBuffer azonos nevű paraméterénél 

felhasználható értékekkel. 

 image_format -- A képformátumot leíró 

cl_image_format struktúra mutatója. 

 image_width -- A kép oszlopainak száma. 

 image_height -- A kép sorainak száma. 

 image_depth -- A kép mélysége. 

 image_row_pitch -- A kép sorainak hossza bájtban. 

 image_slice_pitch -- A kép szeleteinek mérete 

bájtban. 

 host_ptr -- A clCreateBuffer függvény azonos 

nevű paraméterével megegyezően használandó mutató. 

 errcode_ret -- Ezen címre kerül beállításra a 

hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén cl_mem típusú 

képobjektum, ellenkező esetben beállításra kerül a 

hibakód. 

A fejezetben létrehozott, a memóriába másoló, majd onnan olvasó, illetve a képeket átméretező programok 

kódja az alábbiak szerint változik. Megjegyezzük, hogy az átméretezéshez használt kernel módosítás nélkül 

használható. 

7.4. példa - image.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <pngio.h> 

 

#include <CL/opencl.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem imgInMem, imgOutMem, weightsMem, posMem; 

  cl_event event; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  unsigned char *imageIn, *imageOut; 

  int* pos; 

  unsigned int rows, columns, imn, i, n; 

  cl_image_format cif; 

  cl_image_desc cid; 

  size_t origin[3]= {0, 0, 0}; 

  size_t region[3]= {0, 0, 0}; 

   

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  readPNG(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 
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  imageOut= (unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*4*rows*columns); 

   

  cif.image_channel_order= CL_RGBA; 

  cif.image_channel_data_type= CL_UNSIGNED_INT8; 

   

  imgInMem= clCreateImage2D(context,                //context object 

                            0,                      //default flags 

                            &cif,                   //image format 

                            columns,                //image width 

                            rows,                   //image height 

                            0,                      //row pitch 

                            NULL,                   //host pointer 

                            &err);                  //pointer to error 

  ERROR(err, "clCreateImage2D") 

 

  region[0]= columns; 

  region[1]= rows; 

  region[2]= 1;   

  err= clEnqueueWriteImage(queue,                   //command queue object 

                           imgInMem,                //object to write 

                           CL_TRUE,                 //blocking write 

                           origin,                  //origin of write 

                           region,                  //size of region to write 

                           0,                       //row pitch 

                           0,                       //slice pitch 

                           imageIn,                 //data to write 

                           0,                       //number of events in the array 

                           NULL,                    //array of events 

                           NULL);                   //output event 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteImage") 

   

  err= clEnqueueReadImage(queue,                    //command queue object 

                          imgInMem,                 //object to read 

                          CL_TRUE,                  //blocking read 

                          origin,                   //origin of read 

                          region,                   //size of region to read 

                          0,                        //row pitch 

                          0,                        //slice pitch 

                          imageOut,                 //pointer to host region 

                          0,                        //number of events in the array 

                          NULL,                     //array of events 

                          NULL);                    //output event 

  ERROR(err, "clEnqueueReadImage") 

   

  writePNG(argv[2], imageOut, rows, columns); 

   

  clReleaseMemObject(imgInMem); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(imageIn); 

  free(imageOut); 

   

  return 0; 

} 

7.5. példa - resize.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <pngio.h> 

 

#include <CL/opencl.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 
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  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem imgInMem, imgOutMem, weightsMem, posMem; 

  cl_event event; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  unsigned char *imageIn, *imageOut; 

  int* pos; 

  unsigned int rows, columns, imn, i, n; 

  cl_image_format cif; 

  cl_image_desc cid; 

  size_t origin[3]= {0, 0, 0}; 

  size_t region[3]= {0, 0, 0}; 

  float scale= atof(argv[2]); 

  int newRows, newColumns; 

   

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  readPNG(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 

  newRows= scale*rows; 

  newColumns= scale*columns; 

  imageOut= (unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*4*newRows*newColumns); 

   

  cif.image_channel_order= CL_RGBA; 

  cif.image_channel_data_type= CL_UNSIGNED_INT8; 

 

  imgInMem= clCreateImage2D(context,                //context object 

                            CL_MEM_READ_WRITE,      //flags 

                            &cif,                   //image format descriptor 

                            columns,                //number of columns 

                            rows,                   //number of rows 

                            0,                      //row pitch 

                            NULL,                   //host pointer 

                            &err);                  //error code 

  ERROR(err, "clCreateImage2D") 

   

  imgOutMem= clCreateImage2D(context,               //context object 

                             CL_MEM_READ_WRITE,     //flags 

                             &cif,                  //image format descriptor 

                             newColumns,            //number of new columns 

                             newRows,               //number of new rows 

                             0,                     //row pitch 

                             NULL,                  //host pointer 

                             &err);                 //error code 

  ERROR(err, "clCreateImage2D") 

 

  region[0]= columns; 

  region[1]= rows; 

  region[2]= 1;   

  err= clEnqueueWriteImage(queue,                   //queue object 

                           imgInMem,                //image object 

                           CL_TRUE,                 //blocking write 

                           origin,                  //origin of writing 

                           region,                  //region of writing 

                           0,                       //row pitch 

                           0,                       //slice pitch 

                           imageIn,                 //image data 

                           0,                       //number of events in the event 

array 

                           NULL,                    //array of events 

                           NULL);                   //output event 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteImage") 

   

  readSourceProgram("resampleKernel.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 
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  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  kernel= clCreateKernel(program, "resample", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  global_work_size[0]= 512; 

  global_work_size[1]= 512;   

   

  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &imgInMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &imgOutMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 2, NULL, global_work_size, NULL, 0, NULL, 

&event); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

   

  region[0]= newColumns; 

  region[1]= newRows; 

   

  err= clEnqueueReadImage(queue,                    //queue object 

                          imgOutMem,                //image object 

                          CL_TRUE,                  //blocking read 

                          origin,                   //origin of reading 

                          region,                   //region of reading 

                          0,                        //row pitch 

                          0,                        //slice pitch 

                          imageOut,                 //pointer to allocated region for 

data 

                          1,                        //number of events in the event 

array 

                          &event,                   //array of events 

                          NULL);                    //output event 

  ERROR(err, "clEnqueueReadImage") 

   

  writePNG(argv[3], imageOut, newRows, newColumns); 

   

  clReleaseMemObject(imgInMem); 

  clReleaseMemObject(imgOutMem); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(imageIn); 

  free(imageOut); 

   

  return 0; 

} 

6. Összefoglalás 

A fejezetben bemutattuk az OpenCL-könyvtár képekhez kapcsolódó absztrakt eszközeit és azok használatát. A 

képobjektumok lehetővé teszik különböző formátumú képek elegáns reprezentációját és a GPU-processzorok 

többdimenziós gyorsítótárazási mechanizmusának kiaknázását is. Az előbbi tulajdonság az OpenCL-eszköz 

típusától függetlenül nagyban megkönnyítheti az implementációt, az utóbbi tulajdonság azonban egyszerű CPU-

k esetén nem vezet teljesítménynövekedéshez. 

Annak ellenére, hogy az OpenCL általános célú programkönyvtár, helyet kaptak benne a kép és mintavételező 

objektumok. Ennek fő oka, hogy a gyakorlatban olyan gyakran fordulnak elő mintavételezési folyamatok 

eredményeként előálló egy-, két- vagy háromdimenziós struktúrák, hogy a képobjektumok használata közel sem 

tekinthető marginális esetnek. Az implementáció egyszerűsítése mellett számos gyakorlati, piaci és kutatási 

alkalmazásban növelhetik jelentősen programunk teljesítményét. 

7. Feladatok 
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1. (★★) Valósítson meg programot, amely parancssori argumentummal vezérelhető módon valósítja meg 

nulladrendű vagy elsőrendű interpolációval fájlból olvasott vektorok átméretezését! 

2. (★★) Valósítson meg programot, amely parancssori argumentummal vezérelhető módon valósítja meg 

nulladrendű vagy elsőrendű interpolációval fájlból olvasott 3D adathalmazok átméretezését! 

3. (★★★) Módosítsa az átméretezést megvalósító kernelfüggvényt és a gazdaprogramot úgy, hogy a globális 

indextartomány az eredménykép méretével egyezzen meg! Hasonlítsa össze a két kernel futási idejét 

különböző méretű átméretezések esetén! 

4. (★★) Alakítsa át az átméretezést megvalósító programot úgy, hogy a mintavételező objektumot a 

gazdaprogramban hozza létre, és paraméterként adja át a kernelfüggvénynek! 

5. (★★★) Írjon programot, amely parancssori argumentumként kap egy képet, egy egész számot (n) és egy, a 

különböző túlindexelési stratégiákat azonosító konstanst. A program a paraméterként kapott túlindexelési 

stratégiával rajzoljon n szélességű keretet a kép köré, és mentse ki az így kapott képet a negyedik parancssori 

argumentumként kapott fájlnéven! 

6. (★★★) Valósítsa meg az előző fejezet 8. feladatában leírt funkcionalitást kép- és mintavételező objektumok 

felhasználásával! Végezzen sebességteszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

7. (★★★) Valósítsa meg az előző fejezet 9. feladatában leírt funkcionalitást kép- és mintavételező objektumok 

felhasználásával! Végezzen sebességteszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

8. (★★) Valósítsa meg az előző fejezet 10. feladatában leírt funkcionalitást kép- és mintavételező objektumok 

felhasználásával! Végezzen sebességteszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

9. (★★) Valósítsa meg az előző fejezet 11. feladatában leírt funkcionalitást kép- és mintavételező objektumok 

felhasználásával! Végezzen sebességteszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

10. (★★★) Valósítsa meg az előző fejezet 12. feladatában leírt funkcionalitást kép- és mintavételező 

objektumok felhasználásával! Végezzen sebességteszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

11. (★★★) Készítsen programot, amely alkalmas háromcsatornás RGB-képek tetszőleges szűrővel történő 

szűrésére (előző fejezet 13. feladat)! A programban használjon mintavételező és képobjektumokat! 

12. (★★★) Készítsen programkönyvtárat, amely a felhasználók rendelkezésére bocsát egy filter nevű 

függvényt, amely OpenCL-eszközökkel valósítja meg a paraméterként kapott többcsatornás kép szűrését! A 

függvény tetszőleges reprezentációban kaphatja a képet és a szűrőt. A könyvtárat úgy alakítsa ki, hogy a 

filter függvény hívása előtt a felhasználónak kötelezően hívnia kell a paraméterek nélküli initFilter 

függvényt, amely elrejti az OpenCL-eszközrendszer inicializálását. A könyvtárban definiált filter 

függvény használatának befejezését követően a finalizeFilter függvény hívásával szabadíthatja fel a 

lefoglalt erőforrásokat a felhasználó. 
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8. fejezet - Esettanulmány: 
Statisztika, hisztogramszámítás 

Jelen fejezetben egy elsősorban képekhez kapcsolódó esettanulmányt vizsgálunk meg, és további példákat 

adunk kép- és mintavételező objektumok használatára. 

1. Elméleti háttér 

1.1. A hisztogram fogalma 

Tekintsünk egy tetszőleges jelenséget a hétköznapi életből, amelyre ,,véletlen''-ként szokás hivatkozni. Lehet ez 

egy dobókocka dobásakor kapott eredmény, két kocka dobásának összege, egy rádióaktív anyag 

másodpercenkénti bomlásainak száma vagy egyszerűen az, ha megkérdezzük egy szembejövőtől az utcán, hogy 

hány gyermeke van. Mindezen véletlen események mérését tetszőleges alkalommal elvégezhetjük, és a 

lehetőségeinkhez képest teljesen azonos körülmények között is különböző értékeket kaphatunk, azaz az első 

szembejövő ember gyerekeinek a számát, a másodpercenkénti bomlások számát vagy a dobókocka eredményét 

olyan változóval írhatjuk le, amely nem egy, hanem sok különböző értéket vehet fel különböző valószínűséggel. 

A valószínűségszámításban az ilyen változókra valószínűségi változóként hivatkoznak. A valószínűségi változók 

tehát véletlentől vagy véletlennek tekinthető, rendkívül bonyolult rendszerektől függő mérési folyamatok. 

Nagyszámú mérést végezve, az egyes értékek megjelenéseit megszámolva, majd oszlopdiagramon ábrázolva 

számos következtetést vonhatunk le a folyamatról: melyik a leggyakrabban vagy legritkábban előforduló érték, 

melyek azok az értékek, amelyek szinte sohasem fordulnak elő stb. A gyakoriságokat tartalmazó 

oszlopdiagramot a statisztikában gyakorisági hisztogramnak nevezik. A 8.1. ábra első oszlopában néhány 

gyakorisági hisztogramot jelenítünk meg. 

8.1. ábra - Néhány példa hisztogramokra 
 

  



 Esettanulmány: Statisztika, 

hisztogramszámítás 
 

 182  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

  

  

Ha a gyűjtött adatokra alkalmazzuk a jól ismert 
 

 
(8.1) 

formulát, azaz kiszámítjuk az egyes értékek előfordulásának relatív gyakoriságát, s az egyes értékeket a 

korábbiakhoz hasonlóan, oszlopdiagrammal ábrázoljuk, ún. valószínűségi hisztogramot kapunk. 

A valószínűségi hisztogram neve arra utal, hogy a folyamatot leíró valószínűségi változó mögött meghúzódó 

diszkrét valószínűség eloszlás becslésének tekinthető. A valószínűségszámítás és a statisztika, illetve a józan ész 

törvényeinek megfelelően minél több mérést használunk fel a valószínűségi hisztogram elkészítéséhez, annál 

pontosabban közelítjük a valós, de ismeretlen valószínűségeket. A 8.1. ábra második oszlopában az első 

oszlopban látható hisztogramokhoz tartozó valószínűségi hisztogramokat ábrázoljuk. Könnyen látható, hogy a 

gyakorisági és valószínűségi hisztogram csak egy szorzófaktorban tér el egymástól. 

Hisztogramokat tetszőleges típusú és dimenzionalitású adathalmaz esetén értelmezhetünk, ha az előforduló 

értékek vagy érték kombinációk gyakoriságáról/valószínűségéről szeretnénk benyomást szerezni: 

• folytonos vagy nagyszámú diszkrét érték esetén ún. dobozolást (binning) alkalmazunk. A hisztogram oszlopai 

nem diszkrét értékekhez, hanem az értékek intervallumaihoz tartoznak, és ennek megfelelően nem az egyes 

értékek előfordulásainak számát regisztráljuk, hanem azt, hogy hány alkalommal esnek bele egy-egy 

intervallumba. Az intervallumok számának és szélességének megválasztása nagyban befolyásolja a 

hisztogramról leolvasható következtetések helyességét. 

• Többdimenziós adathalmaz esetén alapjában véve két lehetőségünk van: ha a komponensek egymástól 

függetlenek, akkor azokat tekinthetjük független mérések eredményeinek, és alkalmazhatunk 

komponensenként 1D hisztogramokat; ha a komponensek között összefüggést feltételezünk, többdimenziós 

hisztogramot hozhatunk létre, melyről leolvashatjuk, hogy az egyes értékpárok, értékhármasok stb. milyen 

gyakorisággal fordulnak elő. 
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1.2. Hisztogramok alkalmazásai 

A hisztogramok a mérési adatok szerkezetének, tulajdonságainak feltárását segítő legegyszerűbb statisztikai 

eszközök közé tartoznak, szabatosan fogalmazva a mérési adatok eloszlását leíró eloszlásfüggvény torzítatlan 

statisztikai becslései, így alkalmazásaik számtalan helyen jelennek meg a mérnöki és tudományos gyakorlatban. 

A következőkben a digitális képekhez kapcsolódó alkalmazások közül tekintünk át néhányat. 

1.2.1. Hisztogram-kiegyenlítés 

Digitális fényképezőgépek vagy okostelefonok használatakor biztosan találkozott már az olvasó a kereső 

valamelyik sarkában egy kis ablakban megjelenő, matematikai függvények ábrázolásához hasonló objektummal, 

amely a képet alkotó intenzitások vagy színkomponensek hisztogramjait jeleníti meg. A hisztogramok 

segítségével benyomást kaphatunk róla, hogy egy fénykép elkészítésekor milyen színeloszlást várhatunk az 

eredményképen, ezzel egyfajta kvantitatív mércét nyújtva a kép minőségét illetően, amit ránézésre nem biztos, 

hogy meg tudunk becsülni, hiszen a kereső kicsi, a képek nagyon komplexek lehetnek, valamint a képek 

készítésekor szemünk adaptálódhat a körülményekhez, így becsaphat bennünket. 

8.2. ábra - Helyesen, alul- és túlexponált kép és hisztogramja 
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A digitális képek tárolására alkalmazott legtöbb képformátum unsigned char típussal ábrázolja az egyes 

csatornákat, ennek megfelelően csatornánként 28=256 elemű hisztogramokkal szokás dolgozni. A 8.2. ábrán egy 

helyesen, alul- és túlexponált képet, illetve azok hisztogramjait jelenítjük meg. Jól látható, hogy a kép helyes 

exponáltsága és a hisztogram felépítése között összefüggés van: alulexponált képek esetén a hisztogram az 

alacsony intenzitások irányába tolódik el, túlexponált képek esetén a magas intenzitástartomány a jellemző. A 

helyesen exponált képek hisztogramja többé-kevésbé egyenletesen tölti ki a rendelkezésre álló 

intenzitástartományt. 

A hisztogramok egyik gyakori alkalmazása az ún. hisztogram-kiegyenlítés, amikor a kép intenzitásait a kép 

hisztogramjának segítségével úgy transzformáljuk, hogy a transzformációt követően a hisztogram a 

lehetőségekhez képest egyenletessé váljon a képi információ elvesztése nélkül. Jelöljük egy kép gyakorisági 

hisztogramját a H∈ℤ 256 vektorral. A gyakorisági hisztogramból  valószínűségi hisztogramot kapunk a 
 

 

(8.2) 
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formula alkalmazásával. A  valószínűségi hisztogramból kiszámíthatjuk a C, ún. kumulatív hisztogramot: 
 

 
(8.3) 

ahogy a nevéből is kitalálható, a kumulatív hisztogram i-edik eleme a valószínűségi hisztogram első i elemének 

összege. A kumulatív hisztogram felhasználásával a kép egy i intenzitásához a hisztogram-kiegyenlítés az 
 

 (8.4) 

intenzitást rendeli. A hisztogram-kiegyenlítés segítségével sokat javíthatunk alul- és túlexponált képeken, ahogy 

az a 8.3. ábrán is látható. 

8.3. ábra - Alul- és túlexponált képek és hisztogramjaik hisztogramkiegyenlítés után 
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1.3. Adaptív küszöbölés 

A hisztogramok egy másik gyakori alkalmazásával találkozhatunk, amikor az előteret és hátteret alkotó 

pixeleket szeretnénk elhatárolni egymástól, azaz szegmentálni szeretnénk a képet. A szegmentálás eredménye 

egyszerű esetben egy, az eredeti képpel megegyező méretű bináris kép, ahol a kép intenzitásai címkéknek 

tekinthetők. Egy bizonyos intenzitás, például 255 tartozik az előteret alkotó képpontokhoz, és 0 intenzitás a 

háttérhez, így a címkekép megalkotását követően az eredeti kép minden képpontjáról pontosan tudjuk, hogy az 

előtérhez vagy a háttérhez tartozik-e. A szegmentálás a digitális képfeldolgozás egyik legfontosabb feladata, 

segítségével tudjuk meg, hogy pontosan hol és mi található a képen. 

Orvosi és agrárgyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy kiszámított, CT-, MR- vagy PET-képen a kép 

intenzitásai valamilyen fizikai mennyiséghez tartoznak. Ekkor a szegmentálás egyik legegyszerűbb módszere az 

ún. küszöbölés (thresholding): megadunk egy küszöbértéket, a küszöb alatti intenzitással rendelkező 

képpontokat háttérnek, a küszöbnél nagyobb intenzitású képpontokat előtérnek tekintjük. A küszöb megfelelő 

kiválasztása azonban nem könnyű feladat. Számos automatikus/szemi-automatikus, ún. adaptív küszöbölési 

módszert dolgoztak ki melyek a hisztogram alapján próbálják meghatározni a megfelelő vágóküszöböt. 

Tekintsük a 8.4. ábrán látható CT-képet1 és annak hisztogramját. 

8.4. ábra - CT-kép és hisztogramja 
 

  

 

A hisztogramnak két csúcsa van: egy éles csúcs az alacsony intenzitásoknál, amely a sok, közel azonos színű 

háttérpixelre utal, s van egy lapos csúcs a magasabb intenzitásoknál, amely a világos, vagyis az előtérhez, a 

csonthoz tartozó pixelekre utal. Vágási küszöbnek a két csúcs közötti völgyből választhatunk egy intenzitást, 

például a 49-es értéket. Ha automatizálni szeretnénk az eljárást, mert sok képet kell feldolgoznunk, akkor a 

vágóküszöböt is automatikusan kell meghatározni. Erre számos módszer létezik, melyek közül a Riddler-féle 

iteratív megközelítés például hisztogramokra épít. Kiindulásként válasszuk a T0=128-as intenzitásértéket. A Tn 

küszöb ismeretében Tn+1-et az alábbi formula szerint kapjuk: 
 

 

(8.5) 

                                                           
1A személyiségi jogok sérülésének elkerülése érdekében a kép egy szarvascsontot ábrázol. 
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Az iteratív módszert addig ismételjük, amíg Tn és Tn+1 különbsége 0-ra nem csökken. A módszer eredményeként 

kapott küszöbbel végzett küszöbölés eredménye a 8.4. ábrán látható. 

A kapott címkeképen az előtérhez tartozó képpontok térfogatát összeadva már meghatározható a csont mérete; 

az előtérhez tartozó képpontok intenzitásainak átlagát számítva pedig a csont átlagos sűrűsége2. 

2. A hisztogramszámítás CPU-implementációja 

Elsőként szekvenciális programot készítünk CPU-ra, mellyel a parancssori argumentumként kapott színes PNG-

kép R, G és B csatornáinak hisztogramjait számítjuk ki. A három hisztogramot egy-egy 256 elemű, előjel 

nélküli egészeket tartalmazó tömbbel reprezentáljuk, s a kiszámított hisztogramok közül az R csatornához 

tartozót a kimenetre írjuk, hogy meggyőződjünk róla, programunk helyesen működik. 

8.1. példa - histogram.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <stopper.h> 

#include <pngio.h> 

 

#define N 256 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  unsigned char *imageIn; 

  unsigned int rows, columns, imn, i; 

  unsigned int histogram[3*N]= {0}; 

  stopper st; 

   

  readPNG(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 

  imn= rows*columns; 

   

  startS(&st); 

 

  for ( i= 0; i < imn; ++i ) 

  { 

    histogram[imageIn[4*i]]++; 

    histogram[256 + imageIn[4*i+1]]++; 

    histogram[512 + imageIn[4*i+2]]++; 

  } 

   

  stopS(&st); 

 

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

    printf("%d ", histogram[i]); 

  printf("\n"); 

   

  free(imageIn); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", rows); 

   

  return 0; 

} 

 

A program futásának kimenete: 

user@linux> ./histogram lena.png 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8 6 10 9 20 37 32 41 53 74 103 132 179 193 242 238 336 386 

404 483 607 628 771 785 1001 1016 1177 1269 1332 1446 1487 1457 1574 1585 1591 1557 1569 

1660 1648 1420 1559 1418 1384 1319 1342 1156 1120 955 969 828 782 752 737 719 700 628 

673 587 617 610 592 557 593 552 566 582 559 571 520 664 650 618 730 594 667 675 685 771 

715 667 740 744 766 765 772 817 817 744 806 760 777 812 797 799 861 814 910 907 918 888 

1011 879 996 912 952 884 1074 977 1073 1040 1216 1250 1403 1534 1639 1682 1776 1874 1769 

                                                           
2CT-képek esetén a kép intenzitása az objektum sűrűségével arányos: nagyobb sűrűségű szövetek nagyobb intenzitással jelentkeznek. 
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1582 1743 1441 1477 1483 1409 1437 1449 1389 1479 1592 1655 1657 1666 1857 1896 1813 

1979 1814 1956 1928 2055 2012 2303 2333 2670 2787 3232 3154 3476 3424 3516 3102 3176 

2787 2885 2630 2731 2664 2955 2955 3360 3554 4138 3987 4057 4327 3713 3185 2929 2551 

2432 2195 2256 1960 2126 2186 2265 2417 2445 2282 1826 1972 1456 1137 986 748 749 667 

582 428 357 313 302 242 178 67 112  

0.003515 512 

Ha összevetjük a hisztogramot egy grafikus program, például a GIMP által kiszámolt hisztogrammal, azt 

tapasztalhatjuk, hogy a hisztogramok megegyeznek, programunk tehát jól működik. Ahogy az a kimenetből 

látható, a program meglehetősen gyors: 0,003515 másodperc alatt kiszámította a hisztogramokat. Joggal 

merülhet fel a kérdés, hogy miért akarnánk a hisztogramszámítást OpenCL-eszközökkel megvalósítani, hiszen 

az egyszerű, sok tekintetben optimalizálatlan CPU-implementáció is igen gyors? A Lena kép mai szemmel 

nézve meglehetősen kicsi: 512×512 képpont méretű. A képek lineáris kiterjedésének növelésével négyzetesen 

nő a pixelek száma, s így a futási idő, 2048×2048 méretű képekre már 0,037 másodperc alatt fut le, ami nem 

elegendő ahhoz, hogy 40 FPS sebességgel real-time alkalmazzunk például hisztogram-kiegyenlítést egy 

videofolyam képkockáira. 

3. Naiv OpenCL-implementáció 

A CPU-kód mintájára könnyen elkészíthetjük naiv OpenCL-implementációnkat, egyelőre pufferobjektumok 

használatával. Kézenfekvő megvalósításnak tűnik, hogy az egyes munkaelemek egy képpont színinformációinak 

függvényében növeljék a kiszámítandó hisztogram valamely elemének értékét. 

8.2. példa - histogram.k 

__kernel void histogram(__global unsigned char* input,  

                        __global int* output) 

{ 

  int id= get_global_id(0); 

 

  atomic_inc(output + input[id*4]); 

  atomic_inc(output + 256 + input[id*4 + 1]); 

  atomic_inc(output + 512 + input[id*4 + 2]); 

} 

 

A kernelfüggvény paraméterként kapja a négycsatornás képet mint pufferobjektumot, valamint az eredmények 

tárolására használandó int típusú output tömböt, melybe az első három csatorna (RGB) hisztogramjai 

kerülnek. Ügyelnünk kell arra, hogy most a különböző munkaelemek ugyanazon helyre írhatnak a globális 

memóriában, így versenyhelyzet3 alakulhat ki. A kritikus szekció4 esetünkben egyetlen műveletből áll, így a 

kölcsönös kizárást5 könnyen megvalósíthatjuk atomi műveletekkel: az atomic_inc függvényt használjuk a 

hisztogram megfelelő elemeinek növelésére. 

A főprogram a korábbiak alapján könnyen értelmezhető. 

8.3. példa - histogram.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <pngio.h> 

 

#include <CL/opencl.h> 

 

                                                           
3A párhuzamos programozás területén versenyhelyzetnek nevezzük azokat a szituációkat, amikor két, párhuzamosan futó kódrészlet  

ugyanazon erőforráshoz egyszerre szeretne hozzáférni. 
4A kritikus szekciók a versenyhelyzeteket megvalósító kódrészletek. 
5A kölcsönös kizárás a versenyhelyzetek kezelésének egyik kézenfekvő módja: úgy szervezzük programunkat, hogy a kritikus szekcióban a 

párhuzamosan futó kódok közül egyszerre csak egy tartózkodjon. Esetünkben ezt úgy érjük el, hogy a kritikus szekciót egy lépésben 
elvégezhető műveletre redukáljuk. 
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int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem imgInMem, imgOutMem; 

  cl_event event; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  unsigned char *imageIn; 

  unsigned int imageOut[256*3]; 

  unsigned int rows, columns, imn, i, n; 

   

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  readPNG(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 

   

  imgInMem= clCreateBuffer(context, 0, rows*columns*4*sizeof(unsigned char), NULL, 

&err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  imgOutMem= clCreateBuffer(context, 0, 256*3*sizeof(unsigned int), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

 

  readSourceProgram("histogram.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  kernel= clCreateKernel(program, "histogram", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  global_work_size[0]= rows*columns; 

   

  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &imgInMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &imgOutMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, imgInMem, CL_TRUE, 0, rows*columns*4*sizeof(unsigned 

char), imageIn, 0, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

   

  unsigned int uc= 0; 

  err= clEnqueueFillBuffer(queue, imgOutMem, &uc, 4, 0, 256*3*sizeof(unsigned int), 0, 

NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueFillBuffer"); 

  clWaitForEvents(1, &event); 

 

  stopper st; 

  startS(&st); 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 1, NULL, global_work_size, NULL, 0, NULL, 

&event); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

 

  err= clWaitForEvents(1, &event); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

  stopS(&st); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, imgOutMem, CL_TRUE, 0, 256*3*sizeof(unsigned int), 

imageOut, 0, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

 

  for ( i= 0; i < 256; ++i ) 

    printf("%d ", imageOut[i]); 

  printf("\n"); 
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  clReleaseMemObject(imgInMem); 

  clReleaseMemObject(imgOutMem); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(imageIn); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", rows); 

 

  return 0; 

} 

 

Kivételesen az OpenCL-teszteket nem a korábban már bemutatott NVidia 8600 GTS eszközön végezzük, mert a 

szerző számára is meglepő módon ez az eszköz nem támogatja a lokális memória atomi műveleteit, amelyet egy 

későbbi szakaszban használni fogunk. Az OpenCL-implementációk tesztelésére használt eszköz egy NVidia 450 

GT grafikus kártya, melynek paramétereit a korábban bemutatott info alkalmazás kimenetként adjuk meg: 

user@linux> ./image  

Number of platforms: 1 

Platform profile: FULL_PROFILE 

Platform version: OpenCL 1.1 CUDA 4.2.1 

Platform name: NVIDIA CUDA 

Platform vendor: NVIDIA Corporation 

Platform extensions: cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_icd cl_khr_gl_sharing 

cl_nv_compiler_options cl_nv_device_attribute_query cl_nv_pragma_unroll  

Number of devices in platform 32126976: 1 

         Device type: CL_DEVICE_TYPE_GPU 

         Device max compute units: 2 

         Device max work item sizes: 1024 1024 64 

         Device max work group size: 1024 

         Device max global mem size: 2146762752 

         Device max global mem cache size: 32768 

         Device max constant buffer size: 65536 

         Device max local mem size: 49152 

         Device available: 1 

         Device compiler available: 1 

         Device name: GeForce GT 640 

         Device vendor: NVIDIA Corporation 

         Device version: OpenCL 1.1 CUDA 

         Driver version: 304.51 

         Device OpenCL C version: OpenCL C 1.1  

1 devices are mapped to context 32084080: 

         GeForce GT 640 

A futási eredményeket a 8.5. ábrán hasonlítjuk össze a CPU-implementáció eredményeivel, programunkat 512, 

768, 1024, 1280, 1536, 1792 és 2048 lineáris kiterjedésű képekre alkalmazva. 

8.5. ábra - A hisztogramszámítás implementációinak összehasonlítása 
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Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy az egyszerű OpenCL-implementáció nagyságrendekkel megnövelte 

a hisztogramszámítás sebességét. Természetesen ezek az eredmények egyelőre nem túl demonstratívak, hiszen 

más, erősebb CPU-val versenyképes vagy akár jobb futási eredményeket kaphatunk. A CPU-futtatás 

eredményét csak egyfajta viszonyítási pontként használjuk. A fejezet hátralévő részében az OpenCL-

implementáció optimalizálásának néhány lehetőségét vesszük sorra. 

4. Naiv OpenCL-implementáció 2D indextartománnyal 

Ahogy a szakasz címe is mutatja, az előbbi OpenCL-implementációnkat úgy változtatjuk meg, hogy 1D-ről 2D 

indextartományra térünk át, az egyes munkaelemek tehát két indexet kapnak, s az indexek által specifikált 

képpont színinformációit dolgozzák fel. A kernelkód az alábbira módosul. 

8.4. példa - histogram.k 

__kernel void histogram(__global unsigned char* input,  

                        __global unsigned int* output) 

{ 

  int id0= get_global_id(0); 

  int rows= get_global_size(0); 

  int id1= get_global_id(1); 

 

  atomic_inc(output + input[id1*rows*4 + id0*4]); 

  atomic_inc(output + 256 + input[id1*rows*4 + id0*4 + 1]); 

  atomic_inc(output + 512 + input[id1*rows*4 + id0*4 + 2]); 

} 

 

A főprogramon minimális módosítást kivitelezünk, egyedül a global_work_size tömb mérete és tartalma, 

illetve a clEnqueueNDRangeKernel dimenzionalitást leíró paramétere módosul 2-re. 

A futási eredményeket a 8.6. ábrán hasonlítjuk össze a két korábbi implementáció eredményeivel. 

8.6. ábra - A hisztogramszámítás implementációinak összehasonlítása 

 

Előzetes elvárásainknak megfelelően az OpenCL-végrehajtás ideje növekszik: jóllehet a munkaemelek száma 

nem változik, az egyes munkaelemek által elvégzendő feladatok mennyisége nő, hiszen a 2D indextartomány 

miatt több számításra van szükség a feldolgozandó képpont sorfolytonos indexének meghatározásához. 

5. OpenCL-implementáció képobjektumok 
használatával 

A következő optimalizációs lépésünkben áttérünk képobjektumok használatára. Az algoritmus, illetve az egyes 

munkaelemek által elvégzendő feladatok ugyanúgy alakulnak, mint a pufferobjektumokkal operáló, 2D 

indextartományt használó implementáció esetén, azonban most képobjektumokon keresztül, mintavételező 

objektumok segítségével érjük el a képpontokhoz tartozó színinformációt. A kernelkód az alábbira módosul: 
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8.5. példa - histogram.k 

__kernel void histogram(image2d_t input,  

                        __global unsigned int* output) 

{ 

  sampler_t s= CLK_NORMALIZED_COORDS_FALSE | CLK_ADDRESS_CLAMP | CLK_FILTER_NEAREST; 

 

  int id1= get_global_id(0); 

  int id2= get_global_id(1); 

 

  uint4 color; 

   

  color= read_imageui(input, s, (int2)(id1,id2)); 

  atomic_inc(output + color.x); 

  atomic_inc(output + 256 + color.y); 

  atomic_inc(output + 512 + color.z); 

} 

 

Láthatjuk, hogy a képobjektumok használatának egyik nagy előnye, hogy a kernelkód jóval egyszerűbb, 

olvashatóbb, könnyebben értelmezhető lett. 

A kernelkódot ,,meghajtó'' gazdaprogram is viszonylag jelentősen módosul, hiszen a gazdaprogramban is át kell 

térnünk képobjektumok használatára. 

8.6. példa - histogram.k 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <pngio.h> 

 

#include <CL/opencl.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem imgInMem, imgOutMem; 

  cl_event event; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  unsigned char *imageIn; 

  unsigned int imageOut[256*3]= {0}; 

  unsigned int rows, columns, imn, i, n; 

  cl_image_format cif; 

  cl_image_desc cid; 

  size_t origin[3]= {0, 0, 0}; 

  size_t region[3]= {0, 0, 0}; 

  unsigned int uc= 0; 

   

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  readPNG(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 

   

  cif.image_channel_order= CL_RGBA; 

  cif.image_channel_data_type= CL_UNSIGNED_INT8; 

   

  cid.image_type= CL_MEM_OBJECT_IMAGE2D; 

  cid.image_width= columns; 
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  cid.image_height= rows; 

  cid.image_depth= 1; 

  cid.image_array_size= 0; 

  cid.image_row_pitch= 0; 

  cid.image_slice_pitch= 0; 

  cid.num_mip_levels= 0; 

  cid.num_samples= 0; 

  cid.buffer= NULL; 

   

  imgInMem= clCreateImage(context, 0, &cif, &cid, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateImage") 

  imgOutMem= clCreateBuffer(context, 0, 256*3*sizeof(unsigned int), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

 

  readSourceProgram("histogram.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  kernel= clCreateKernel(program, "histogram", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  global_work_size[0]= rows; 

  global_work_size[1]= columns; 

   

  n= rows*columns; 

 

  err= clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &imgInMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &imgOutMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

 

  region[0]= columns; 

  region[1]= rows; 

  region[2]= 1; 

  err= clEnqueueWriteImage(queue, imgInMem, CL_TRUE, origin, region, 0, 0, imageIn, 0, 

NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteImage") 

 

  err= clEnqueueFillBuffer(queue, imgOutMem, &uc, 4, 0, 256*3*sizeof(unsigned int), 0, 

NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueFillBuffer"); 

  clWaitForEvents(1, &event); 

 

  stopper st; 

  startS(&st); 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 2, NULL, global_work_size, NULL, 0, NULL, 

&event); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

 

  err= clWaitForEvents(1, &event); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

  stopS(&st); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, imgOutMem, CL_TRUE, 0, 256*3*sizeof(unsigned int), 

imageOut, 0, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

 

  for ( i= 0; i < 256; ++i ) 

    printf("%d ", imageOut[i]); 

  printf("\n"); 

 

  clReleaseMemObject(imgInMem); 

  clReleaseMemObject(imgOutMem); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(imageIn); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", rows); 
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  return 0; 

} 

 

A futási eredményeket a 8.7. ábrán hasonlítjuk össze a korábbi eredményekkel. 

8.7. ábra - A hisztogramszámítás implementációinak összehasonlítása 

 

Továbbra is 2D indextartományt használunk, ráadásul absztrakt mintavételező és képobjektummal dolgozunk, 

így az megjelenő absztrakciók miatt sebességcsökkenésre kellene számítanunk. Meglepő módon 

teljesítménynövekedést tapasztalunk: a futási eredmények az első, naiv OpenCL-implementáció eredményeivel 

vetekszenek, sőt 1280 és nagyobb lineáris kiterjedésű képek esetén jobb eredményeket kapunk. Mi lehet az oka 

a jelentős teljesítménynövekedésnek? A válasz többrétű: 

• GPU-típusú OpenCL-eszközök esetén a képobjektumokra többdimenziós gyorsítótárazást valósít meg az 

OpenCL-implementáció. Ha a képi adatokat pufferobjektumokban reprezentáljuk, a gyorsítótárazás csak egy 

dimenzióban történik, azaz a memória n. bájtjának olvasásakor csak az azt követő illetve megelőző néhány 

bájt kerül be a gyorítótárba. Ezzel szemben ha képobjektumokat használunk és az (i,j) indexű képpont 

színinformációit kérdezzük le, akkor annak lokális, 2D környezetében lévő képpontok színinformációja is 

bekerül a gyorsítótárba. Mivel a munkacsoportokhoz6 tartozó munkaelemek egymáshoz közeli, szomszédos 

képpontokat dolgoznak fel, azok nagyobb eséllyel szerepelnek a gyorsítótárban, azaz gyorsabb az elérésük. 

Megjegyezzük, hogy ez a koncepció egyéb, grafikus kártyák programozását támogató technológiáknál is jelen 

van. NVidia CUDA esetén például a többdimenziós gyorsítótárazást egy külön memóriaterület 

sajátosságaként kezelik és azokra az objektumokra, amelyekre a többdimenziós gyorsítótárazás megvalósul 

úgy hivatkoznak, hogy azok az ún. textúra memóriában helyezkednek el. 

• A teljesítménynövekedés másik oka, hogy az olvasás során a színinformációkat nem egyesével, hanem 

hármasával (egész pontosan négyesével, de a negyedik koordinátát nem használjuk) olvassuk be, ugyanis egy 

olvasás során egyszerre kapjuk meg az R, G és B csatornák értékeit egy regiszterben tárolt vektortípusú 

változóba. Általánosságban a vektortípusok memóriából történő olvasása gyorsabban megvalósulhat, mint a 

komponensek egyenként történő olvasása, mivel 4 vagy 16 bájt olvasásának ideje között nincs nagy 

különbség, viszont a globális memória eléréseinek száma csökken. 

A képobjektumok használata tehát a kényelmi és funkcionális szolgáltatásokon túl jelentős 

sebességnövekedéshez is vezethet. 

6. A lokális memória használata 

A lokális memóriát sikeresen vetettük be korábbi esettanulmányaink során. Képek szűrése esetén például 

munkacsoportokat alakítottunk ki, amelyek a kép egymáshoz közeli pixeleinek feldolgozását végezték. A 

munkacsoportokhoz tartozó munkaelemek közel ugyanazon képrészletet olvasták, így a lokális memória 

használatával elérhettük, hogy a globális memóriából csak egyszer olvassunk egy nagyobbacska képrészletet, 

                                                           
6Ne felejtsük el, hogy ha nem hozunk létre explicit módon munkacsoportokat, akkor az OpenCL létrehoz helyettünk automatikusan. 
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majd az egyes munkaelemek már a lokális memóriában érjék el a számukra szükséges képpontokat. Most 

minden képpontot csak egyszer kell olvasnunk, azonban a globális memória tartalmát minden színinformáció 

olvasásakor módosítanunk kell. Eddigi tapasztalataink alapján feltételezhetjük, hogy ha a minden munkacsoport 

egy-egy, a lokális memóriában elhelyezkedő hisztogramot számítana ki, melyet aztán a feladatok befejezésének 

végén összegeznénk, kisebb futási időket kell kapnunk. 

A korábbiakhoz képest viszonylag jelentősen módosul a kernelkód. 

8.7. példa - histogram.k 

__kernel void histogram(image2d_t input,  

                        __global unsigned int* output) 

{ 

 

  __local unsigned int tmp[3*256]; 

   

  sampler_t s= CLK_NORMALIZED_COORDS_FALSE | CLK_ADDRESS_CLAMP | CLK_FILTER_NEAREST; 

 

  int n1= get_image_width(input); 

  int n2= get_image_height(input); 

  int size1= get_global_size(0); 

  int size2= get_global_size(1); 

  int id1= get_global_id(0); 

  int id2= get_global_id(1); 

  int lid1= get_local_id(0); 

  int lid2= get_local_id(1); 

  int lsize1= get_local_size(0); 

  int lsize2= get_local_size(1); 

  int lid= lid1*lsize2 + lid2; 

 

  int begin1= (float)n1/size1*id1; 

  int end1= (float)n1/size1*(id1+1); 

  int begin2= (float)n2/size2*id2; 

  int end2= (float)n2/size2*(id2+1); 

 

  int i, j; 

  uint4 color; 

   

  for ( i= lid; i < 256*3; i+= lsize2*lsize2 ) 

    tmp[i]= 0; 

 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

  for ( i= begin1; i < end1; ++i ) 

  { 

    for ( j= begin2; j < end2; ++j ) 

    { 

      color= read_imageui(input, s, (int2)(i,j)); 

      atomic_inc(tmp + color.x); 

      atomic_inc(tmp + 256 + color.y); 

      atomic_inc(tmp + 512 + color.z); 

    } 

  } 

   

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

   

  for ( i= lid; i < 256*3; i+= lsize1*lsize2 ) 

    atomic_add(output + i, tmp[i]); 

} 

 

 

A kernel első lépéseként lefoglalunk egy megfelelő méretű területet a lokális memóriában, majd lekérdezzük a 

munkaelem és feladatának azonosításához szükséges indexeket. Ezt követően a lokális memóriába lefoglalt 

hisztogram inicializálását párhuzamosan végezzük el, majd ismét atomi műveleteket használva növeljük annak 

elemeit a képpontok feldolgozása során. 

Vegyük észre, hogy most a munkaelemek nem egy képpont, hanem egy képrészlet feldolgozásáért felelősek. 

Ennek oka, hogy a lokális hisztogramok összeadása érezhetően megnöveli az elvégzendő számítási műveletek 
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számát: ha a lokális munkacsoportokat a lehető legnagyobb, 16×16 méretűnek választjuk, az azt jelenti, hogy 

256 képpont feldolgozását tudjuk elvégezni egy munkacsoporttal, a munkacsoporthoz létrehozott lokális 

hisztogram viszont 3*256 elemű, azaz amit nyerhetünk a lokális memóriában dolgozva, annak jelentős részét 

elveszíthetjük akkor, amikor a munkacsoport által feldolgozott képpontok számától háromszor nagyobb lokális 

hisztogramokat összegezzük. Mivel a hisztogram mérete nem változik, a veszteség úgy csökkenthető, ha a 

munkacsoportokhoz még több munkát rendelünk. A munkacsoportok mérete azonban maximalizálva van, így 

egyetlen lehetőségünk, ha úgy szervezzük kódunkat, hogy egy munkaelem egy képpont helyett egy képrészletet 

dolgozzon fel. Ez a megközelítés érhető tetten a módosított kernelkódban. 

A kernelkód végén a munkacsoporthoz tartozó hisztogram elemeit párhuzamosan adjuk hozzá a végső 

eredményt tartalmazó, globális memóriában elhelyezkedő hisztogramhoz. 

A gazdaprogramban 16×16 méretű munkacsoportokat hozunk létre, és a globális indextartományt a kép sorainak 

és oszlopainak 16-od részével inicializáljuk, amivel empirikusan a legjobb eredményeket kaptuk. 

8.8. ábra - A hisztogramszámítás implementációinak összehasonlítása. 

 

A 8.8. ábrán összefoglalt futási eredmények alapján implementációnk teljesítménye elmarad a várttól. Hiába 

vetettük be a lokális memóriát, remélve, hogy a lokális memória elérése során alkalmazott atomi műveletekkel 

sikerül majd időt nyernünk, a költséges atomi műveletek száma összességében növekedett, a lokális 

memóriában kiszámolt hisztogramok inicializálása, a munkaelemek által feldolgozandó képrészleten történő 

végigiterálás, illetve a szinkronizációs függvények használata többet tett hozzá a futási időhöz, mint amennyit 

elvett belőle. 

Az eredmények jól demonstrálják, hogy a lokális memória használata nem mindig vezet sebességnövekedéshez, 

nagyon sok tényező együttes hatása alakítja ki a valós futási időket, amelyek természetesen rendkívül erősen 

függenek a végrehajtásra használt hardvertől is. 

7. Egy másik ,,leggyorsabb'' implementáció 

Érdekességképpen röviden bemutatunk még egy, a [11] könyvben szereplő7 implementációt. Az eredeti kód 

néhány kisebb hibát tartalmaz, annak javított verzióját mutatjuk be az alábbiakban. A kód alapötlete, hogy egyes 

munkacsoportok a korábbi implementációinkhoz hasonlóan ún. parciális hisztogramokat számolnak ki, ezt 

azonban a privát vagy lokális memória helyett a globális memória különböző területein teszik, majd az így 

kapott parciális hisztogramokat egy újabb kernel végrehajtásával összegzik. 

A kernelkód értelmezésének további részleteit az olvasóra bízzuk. 

                                                           
7Önkritika gyanánt és általános tapasztalatként említjük ezt az esetet. A hivatkozott könyv szerint az implementáció a legoptimalizáltabb, 

legjobb implementáció, ez azonban nincs futási eredményekkel alátámasztva, és a felhasznált hardvert sem nevezik meg, így általános 

javaslatként terjesztjük az olvasó elé, hogy a különböző programozási technológiákat bemutató könyvek állításait mindig kritikusan kezelje, 
és csak a példaprogramok kipróbálása után vonjon le általános következtetéseket. 
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8.8. példa - histogram.k 

__kernel void histogram_partial_rgba_unorm8(image2d_t img, 

                                            int num_pixels_per_workitem, 

                                            __global uint* partial_histogram) 

{ 

  int local_size= (int)get_local_size(0)*(int)get_local_size(1); 

  int image_width= get_image_width(img); 

  int image_height= get_image_height(img); 

  int group_indx= (get_group_id(1)*get_num_groups(0) + get_group_id(0))*256*3; 

 

  int x= get_global_id(0); 

  int y= get_global_id(1); 

 

  __local uint tmp_histogram[256*3]; 

 

  int tid= get_local_id(1)*get_local_size(0) + get_local_id(0); 

  int j= 256*3; 

  int indx= 0; 

 

  do 

  { 

    if ( tid < j ) 

      tmp_histogram[indx + tid]= 0; 

    j-= local_size; 

    indx+= local_size; 

  } while (j > 0 ); 

 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

  int i, idx; 

  sampler_t s= CLK_NORMALIZED_COORDS_FALSE | CLK_ADDRESS_CLAMP_TO_EDGE | 

CLK_FILTER_NEAREST; 

  for ( i= 0,idx=x; i < num_pixels_per_workitem; i++, idx+= get_global_size(0)) 

  { 

    if ((idx < image_width) && (y < image_height)) 

    { 

      uint4 color= read_imageui(img, s, (int2)(idx, y)); 

      atomic_inc(&tmp_histogram[color.x]); 

      atomic_inc(&tmp_histogram[256 + color.y]); 

      atomic_inc(&tmp_histogram[512 + color.z]); 

    } 

  } 

 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

  if ( local_size >= (256*3) ) 

  { 

    if ( tid < 256*3 ) 

      partial_histogram[group_indx + tid]= tmp_histogram[tid]; 

  } 

  else 

  { 

    j= 256*3; 

    indx= 0; 

    do 

    { 

      if ( tid < j ) 

        partial_histogram[group_indx + indx + tid]= tmp_histogram[indx + tid]; 

      j-= local_size; 

      indx+= local_size; 

    } while ( j > 0 ); 

  } 

} 

 

__kernel void histogram_sum_partial_results_unorm8( __global uint* partial_histogram, 

                                                    int num_groups, 

                                                    __global uint* histogram) 

{ 

  int tid= (int)get_global_id(0); 

  int group_indx; 

  int n= num_groups; 
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  __local uint tmp_histogram[256*3]; 

 

  tmp_histogram[tid]= partial_histogram[tid]; 

  group_indx= 256*3; 

  while ( --n > 0 ) 

  { 

    tmp_histogram[tid]+= partial_histogram[group_indx + tid]; 

    group_indx += 256*3; 

  } 

  histogram[tid]= tmp_histogram[tid]; 

} 

 

A gazdaprogramban a globális és lokális indextartományok beállítása a kép méretének, illetve a létrehozható 

munkaelemek számának és munkacsoportok méretének függvényében történik, aminek az a fő hátránya, hogy 

tesztjeinkben 1024×1024 méretű képektől nagyobbakra nem tudtuk lefuttatni a megadott programot. 

A könyvben leírtakat tartalmazó főprogram az alábbi módon alakul. 

8.9. példa - histogram.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <pngio.h> 

 

#include <CL/opencl.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem imgInMem, imgOutMem, partialMem; 

  cl_event event; 

  cl_program program; 

  cl_kernel histogram_rgba_unorm8, histogram_sum_partial_results_unorm8; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  size_t local_work_size[2]; 

  size_t partial_global_work_size[2]; 

  size_t partial_local_work_size[2]; 

  size_t num_groups; 

  size_t gsize[2]; 

  unsigned char *imageIn; 

  unsigned int imageOut[256*3]= {0}; 

  int* pos; 

  unsigned int rows, columns, imn, i, n; 

  cl_image_format cif; 

  cl_image_desc cid; 

  size_t origin[3]= {0, 0, 0}; 

  size_t region[3]= {0, 0, 0}; 

  size_t workgroup_size; 

  int image_width, image_height, num_pixels_per_workitem=1; 

  unsigned char uc= 0; 

   

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  readPNG(argv[1], &imageIn, &rows, &columns); 

   

  image_width= columns; 

  image_height= rows; 
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  cif.image_channel_order= CL_RGBA; 

  cif.image_channel_data_type= CL_UNSIGNED_INT8; 

   

  cid.image_type= CL_MEM_OBJECT_IMAGE2D; 

  cid.image_width= columns; 

  cid.image_height= rows; 

  cid.image_depth= 1; 

  cid.image_array_size= 0; 

  cid.image_row_pitch= 0; 

  cid.image_slice_pitch= 0; 

  cid.num_mip_levels= 0; 

  cid.num_samples= 0; 

  cid.buffer= NULL; 

   

  imgInMem= clCreateImage(context, 0, &cif, &cid, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateImage") 

  imgOutMem= clCreateBuffer(context, 0, 256*3*sizeof(unsigned int), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

 

  region[0]= columns; 

  region[1]= rows; 

  region[2]= 1; 

  err= clEnqueueWriteImage(queue, imgInMem, CL_TRUE, origin, region, 0, 0, imageIn, 0, 

NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteImage") 

 

  readSourceProgram("histogram.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

 

  histogram_rgba_unorm8= clCreateKernel(program, "histogram_partial_rgba_unorm8", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel 1") 

   

  histogram_sum_partial_results_unorm8= clCreateKernel(program, 

"histogram_sum_partial_results_unorm8", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel 2") 

   

  n= rows*columns; 

 

  err= clGetKernelWorkGroupInfo(histogram_rgba_unorm8, devices[0], 

CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE, sizeof(size_t), &workgroup_size, NULL); 

   

  if ( workgroup_size <= 256 ) 

  { 

    gsize[0]= 16; 

    gsize[1]= workgroup_size/16; 

  } 

  else if ( workgroup_size <= 1024 ) 

  { 

    gsize[0]= workgroup_size/16; 

    gsize[1]= 16; 

  } 

  else 

  { 

    gsize[0]= workgroup_size/32; 

    gsize[1]= 32; 

  } 

   

  local_work_size[0]= gsize[0]; 

  local_work_size[1]= gsize[1]; 

   

  global_work_size[0]= ((image_width + gsize[0] - 1)/gsize[0]); 

  global_work_size[1]= ((image_height + gsize[1] - 1)/gsize[1]); 

   

  num_groups= global_work_size[0]*global_work_size[1]; 

  global_work_size[0]*= gsize[0]; 

  global_work_size[1]*= gsize[1]; 

 

  partialMem= clCreateBuffer(context, 0, 256*3*sizeof(unsigned 
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int)*local_work_size[0]*local_work_size[1], NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

 

  err= clSetKernelArg(histogram_rgba_unorm8, 0, sizeof(cl_mem), &imgInMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 0") 

  err= clSetKernelArg(histogram_rgba_unorm8, 1, sizeof(int), &num_pixels_per_workitem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 1") 

  err= clSetKernelArg(histogram_rgba_unorm8, 2, sizeof(cl_mem), &partialMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 2") 

   

  err= clSetKernelArg(histogram_sum_partial_results_unorm8, 0, sizeof(cl_mem), 

&partialMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 2"); 

  err= clSetKernelArg(histogram_sum_partial_results_unorm8, 1, sizeof(unsigned int), 

&num_groups); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 3") 

  err= clSetKernelArg(histogram_sum_partial_results_unorm8, 2, sizeof(cl_mem), 

&imgOutMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 4") 

 

  err= clEnqueueFillBuffer(queue, imgOutMem, &uc, 4, 0, 256*3*sizeof(unsigned int), 0, 

NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueFillBuffer"); 

  clWaitForEvents(1, &event); 

 

  stopper st; 

  startS(&st); 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, histogram_rgba_unorm8, 2, NULL, global_work_size, 

local_work_size, 0, NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

 

  err= clGetKernelWorkGroupInfo(histogram_sum_partial_results_unorm8, devices[0], 

CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE, sizeof(size_t), &workgroup_size, NULL); 

   

  if ( workgroup_size < 256 ) 

    return printf("Workgroup size smaller than 256...\n"); 

   

  partial_global_work_size[0]= 256*3; 

  partial_local_work_size[0]= (workgroup_size > 256) ? 256 : workgroup_size; 

   

  cl_event event2; 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, histogram_sum_partial_results_unorm8, 1, NULL, 

partial_global_work_size, partial_local_work_size, 1, &event, &event2); 

 

  err= clWaitForEvents(1, &event2); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

  stopS(&st); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, imgOutMem, CL_TRUE, 0, 256*3*sizeof(unsigned int), 

imageOut, 0, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

 

  clReleaseMemObject(imgInMem); 

  clReleaseMemObject(imgOutMem); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(imageIn); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", rows); 

 

  return 0; 

} 

 

A futási eredményeket a 8.9. ábrán hasonlítjuk össze eddigi implementációink eredményeivel. 

8.9. ábra - A hisztogramszámítás implementációinak összehasonlítása 
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Ahogy az az ábrán látható, a könyv állításával ellentétben egyáltalán nem nevezhető a kód a leggyorsabb 

OpenCL-implementációnak, legalábbis a szerző hardverkörnyezetein semmiképp. Mivel a kód csak 1024×1024 

méretű képekig használható, így azt követően az ábrán látható rózsaszín görbe csak az 1024×1024-es képekre 

kapott futási időkből kiinduló durva alsó becslése a tényleges eredményeknek. 

8. Összefoglalás 

A fejezet során számos implementációját mutattuk be az OpenCL-eszközön történő hisztogramszámításnak. Az 

eredményekből levonható legfontosabb tanulság az, hogy a képobjektumok használata érezhetően és 

látványosan növelheti programunk teljesítményét, negatív tapasztalatainkat pedig úgy foglalhatjuk össze, hogy a 

lokális memória használata sem mindig hoz sebességnövekedést. 

Ha felkeltettük az olvasó érdeklődését a hisztogramok értelmezése és alkalmazásai iránt, előbbi témában a [6], 

utóbbiban a [8] könyveket ajánljuk. 

9. Feladatok 

1. (★★) Végezzen sebességteszteket a fejezetben bemutatott példakódokkal OpenCL-eszközén, ábrázolja és 

értelmezze a kapott eredményeket! 

2. (★★) Végezzen sebességteszteket a fejezetben bemutatott példakódokkal CPU-alapú OpenCL-eszközön, 

ábrázolja és értelmezze a kapott eredményeket! 

3. (★★) Határozza meg, hogy a fejezetben bemutatott kernelek a kép méretének függvényében hány 

alkalommal olvassák és írják a globális memóriát! 

4. (★★★) Módosítsa a lokális memória használatát nélkülöző kerneleket úgy, hogy azok egy pixel helyett több 

pixelt dolgozzanak fel! Végezzen futási teszteket és értelmezze az eredményeket! 

5. (★★★) Vizsgálja meg, hogy az egyes kernelek alkalmazhatóak-e 512×512-nél kisebb méretű képek esetén, 

és szükség esetén módosítsa a gazdaprogramot, illetve a kernelkódokat úgy, hogy azok tetszőleges méretű 

képek esetén is használhatók legyenek! 

6. (★★★) Vizsgálja meg, hogy az egyes implementációk végrehajtási sebessége hogyan függ a globális és 

lokális indextartományok méretétől! Végezzen teszteket, melyekben a kép, valamint a globális és lokális 

indextartományok méretét is változtatja, és dolgozzon ki adaptív szabályt, amely adott képméret esetén a 

legjobb eredményt biztosító globális és lokális indextartomány méretét választja ki! 

7. (★★★) Gyakran előfordul, hogy képeket nem unsigned char, hanem float típusú színkomponensekkel 

reprezentálunk, főként ha azok valójában nem képi, hanem valamilyen más, mérési információt tartalmaznak. 

Írja át az elkészített implementációkat úgy, hogy azok float típusú képeket használjanak, a programok 

paraméterként kapják a kiszámítandó hisztogram elemeinek számát (N). Ügyeljen rá, hogy float típusok 

használata esetén az egyes színkoordináták nem biztos, hogy a [0, ..., 255] tartományba esnek, ezért N elemű 

hisztogramok esetén az alábbi algoritmus szerint járjon el: 
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• Határozza meg a színcsatorna legkisebb és legnagyobb elemét (min, max)! 

• A legkisebb és legnagyobb elemek ismeretében egy I intenzitást az alábbiak szerint kapott indexű 

hisztogramelemhez rendeljen: 
 

 (8.6) 

Végezzen teszteket, melyekben összehasonlítja a CPU-implementációt az OpenCL-implementációkkal 

lebegőpontos értékeket tartalmazó képek hisztogramjának meghatározása esetén! 

8. (★★★) Implementáljon OpenCL-eszközön történő hisztogram-kiegyenlítést! 

9. (★★★) Implementáljon OpenCL-eszközön történő adaptív küszöbölést! 

10. (★★★) Alakítsa át a hisztogramot számító kernelek különböző verzióit úgy, hogy a 3 csatornához 

tartozó hisztogramot image1d_array_t típusú képobjektumban, azaz 1D vektorok 3 elemű tömbjében 

ábrázolja! 

11. (★★★) Készítsen függvényt, amely kifejti a lokális memória használatával optimalizált kernel 

törzsében szereplő for-ciklus(ok) kódját, és hasonlítsa össze az így kapott futási eredményeket a ciklusok 

kifejtése nélkül operáló kernel futási idejével! 

12. (★★★) Készítsen programot, amely OpenCL-eszközökkel kiszámítja az első parancssori 

argumentumként kapott kép együttes előfordulás mátrixát, azaz egy olyan 2D hisztogramot, melynek 256 

sora és 256 oszlopa van, és az i, j koordinátájú elem azt tartalmazza, hogy hányszor fordul elő egy i 

intenzitású pixel közvetlen szomszédságában egy j intenzitású pixel. A kapott hisztogramot normalizálja a 

[0,255] tartományba, és mentse lemezre képként a második parancssori argumentumként kapott néven! 

13. (★★★) Készítsen programot, amely OpenCL-eszközökkel blokkonként valósít meg hisztogram-

kiegyenlítést, az alábbi módon: 

• számítsa ki a kép paraméterként kapott h× w méretű blokkjainak kumulatív valószínűségi hisztogramját; 

• egy adott blokk kiegyenlítése során számítsa ki a blokkhoz és a közvetlen szomszédaihoz tartozó 

kumulatív valószínűségi hisztogramok átlagát, s az így kapott kumulatív valószínűségi hisztogramok 

segítségével végezze el az aktuális blokkban a kiegyenlítést! 

14. (★★★) Készítsen programot, amely OpenCL-eszközökkel blokkonként valósít meg adaptív 

küszöbölést: 

• számítsa ki a kép paraméterként kapott h× w méretű blokkjaihoz tartozó vágóküszöböt a korábban 

bemutatott Riddler-féle adaptív küszöbölési eljárással; 

• egy adott blokk tényleges vágóküszöbét a vizsgált blokkhoz tartozó küszöb és a közvetlen szomszédaihoz 

tartozó küszöbök átlagaként számítsa ki! 

15. (★★★) Módosítsa az előző programot úgy, hogy az minden pixelhez külön vágóküszöböt határozzon 

meg! Bontsa a képet a felhasználó által parancssori argumentumok keresztül specifikált méretű blokkokra, s 

határozzon meg minden blokkhoz egy vágóküszöböt a Riddler-féle adaptív küszöbölési eljárással! Tekintse 

ezen küszöböket a blokk középső pixeléhez tartozó vágóküszöbnek. A kép többi pixelének vágóküszöbét az 

egyes blokkok középső pixeleihez rendelt vágóküszöbök bilineáris interpolációjával határozza meg. A 

blokkok vágóküszöbeinek meghatározását, az interpolációt, és a végső küszöbölést egyaránt az OpenCL-

eszközön végezze. 
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9. fejezet - Esettanulmány: 
Jelfeldolgozás, diszkrét Fourier-
transzformáció 

A diszkrét Fourier-transzformáció az ortogonális transzformációk családjának alapját képezve a digitális 

jelfeldolgozás legfontosabb eszköze. Alkalmazásai annyira gyakoriak a jelfeldolgozás gyakorlatában, hogy ha 

valamit érdemes nagyon hatékonyan implementálni, az a diszkrét Fourier-transzformáció. Ezért szükséges 

jegyzetünkben a diszkrét Fourier-transzformáció OpenCL-implementációjának lehetőségeit egy 

esettanulmányban tárgyalni. 

1. Elméleti háttér 

1.1. Komplex számok 

A Fourier-transzformáció tárgyalásához elengedhetetlen a komplex számok ismerete, ezért röviden áttekintjük 

azok legfontosabb tulajdonságait. 

• A komplex számok halmaza a ℂ =ℝ×ℝ halmazba tartozó számpárokból áll. Ami különlegessé teszi, illetve 

megkülönbözteti őket az euklidészi síktól az, hogy a vektorműveleteken túlmutató aritmetikai műveleteket 

definiálunk a ℂ  halmazon, amelyekkel az testet1 alkot. A testaxiómák pontos megadásával, illetve 

következményeivel nem foglalkozunk, a fejezet hátralévő részének értelmezéséhez elegendő a ℂ  halmazon 

definiált aritmetikai műveleteket áttekinteni/átismételni. 

• A komplex számokat az informatikai gyakorlatban egy valós számpárral ábrázoljuk. 

• A komplex számpok első tagját valós résznek, második tagját képzetes résznek nevezzük. A komplex számok 

algebrai alakjában az i szimbólumot használjuk szorzó-faktorként a képzetes rész jelölésére, azaz az (1,2) 

komplex számot algebrai alakban 1 + i2 formában írhatjuk. Az i szimbólum értékét  módon 

definiáljuk, azaz ±i az x2=-1 polinom megoldásának tekinthető. Kezdő mérnök vagy informatikus hallgatókat 

gyakran megrémíti az i szimbólum, ezért kiemeljük, hogy az i úgy kezelendő, mint egy ismeretlen, amellyel 

meg van szorozva a komplex számok képzetes része. Akkor kap csak konkrét, számítógépen ábrázolható 

értéket, ha a második hatványon szerepel, hiszen i2 értéke a definíció szerint -1. Egy z=(a,b)=a + ib komplex 

szám valós részére Re(z), képzetes részére Im(z) módon hivatkozunk. 

• A komplex számok összeadása és kivonása rendre a valós és képzetes részek összeadását és kivonását jelenti. 

A szorzásművelet definíciója az algebrai alakú komplex számok vegyesszorzataiból, illetve i definíciója 

alapján adódik: 
 

 
(9.1) 

• A komplex számokat gyakran ábrázoljuk az euklidészi síkon, hiszen az aritmetikai műveletektől eltekintve a 

sík egy-egy vektorának is tekinthetők. Ezen ábrázolásra gondolva értelmezhetjük egy komplex szám 

nagyságát, az általa reprezentált vektor hosszaként: . 

• Hasonlóan értelmezhetjük a vektornak az x tengellyel bezárt szögét: arg((a,b))= atan(b/a). 

• A gyakorlatban gyakran jelenik meg egy komplex számnak a képzetes tengelyre vett tükörképe, azaz a szám 

konjugáltja: , ami egyszerűen azt jelenti, hogy a képzetes rész előjelét ellenkezőjére 

változtatjuk. 

1.2. A diszkrét Fourier-transzformáció bevezetése 

                                                           
1A testet mint algebrai struktúrát az ún. testaxiómák definiálják, melyeknek számos algebrai következménye vezethető le. 
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A Fourier-transzformáció nevét Jean Baptiste Joseph Fourier2 francia fizikus-matematikusról kapta, aki a 18-

19. század fordulóján élt és alkotott. Fourier abból az észrevételből indult ki, hogy bizonyos gyenge feltételek 

teljesülése esetén periodikus, elsősorban szinuszfüggvényeket összeadva az eredményként kapott függvény 

továbbra is periodikus marad, sőt megfelelő súlyozással a szinuszfüggvényektől meglehetősen különböző 

jellegű függvények is egészen jól közelíthetőek a szinuszok összegével. Példaként tekintsük az ún. négyszög-

hullám függvényt (9.1. ábra), amely matematikailag a [0,2π] intervallumon 
 

 
(9.2) 

szabállyal definiálható, s értelemszerűen kiterjeszthető a teljes számegyenesre. Tekintsük most a következő 

függvényt, amelyet egyszerű szinuszfüggvények megfelelően paraméterezett, súlyozott összegeként állítunk elő: 
 

 
(9.3) 

Ha vizualizáljuk a négyszöghullám függvényt, illetve a szinuszok összegeként előálló függvényt (az első néhány 

tag összegét), könnyen észrevehetjük, hogy az egyre jobban hasonlít a négyszöghullámra (9.2. ábra). 

9.1. ábra - A négyszöghullám függvény gráfja 

 

9.2. ábra - A (9.3) kifejezésben lévő összeg tagjait e1, e2, ...-vel jelölve a négyszög-

hullámot előállító sor első néhány tagja és azok részösszegei 
 

                                                           
2Fourier eredményeit a The Analytic Theory of Heat című könyvében adta ki, és bár az eredményei segítségével sok, addig csak nehezen 
megoldható problémát sikerült viszonylag egyszerűen megoldania, művét nem vette komolyan a tudós társadalom. Évekig mellőzték 

eredményeit, s csak akkor fedezték fel újra, amikor évtizedekkel később a funkcionálanalízis fejlődésnek indult. Városi legenda szerint az 

eredeti könyvében egyetlen matematikailag helyes állítás sincs, azonban a matematikai pontatlanságok ellenére -- melyeket későbbi követői 
természetesen korrigáltak -- a kidolgozott elvek igencsak maradandónak bizonyultak. 
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e1  

  
e2  
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e3  

  
e4  

  
e5  

Fourier azt a kérdést tette fel, hogy milyen körülmények között állítható elő egy függvény szinuszoidok3 

összegeként, illetve hogyan találhatjuk meg azokat a szinuszoidokat, melyeket összegezve megkapjuk a vizsgált 

függvényt. A választ egy első pillantásra bonyolultnak tűnő integráltranszformációban találta meg. Egy 

megfelelő tulajdonságokkal4 rendelkező f(x) függvény tetszőleges pontossággal közelíthető szinuszoidok 

összegeként, s a 2πξ paraméterű szinuszoid együtthatóját a 
 

 
(9.4) 

                                                           
3A sin és cos függvények általános megnevezése. A cos függvény előállítható a sin függvényből, ha annak paraméteréből kivonunk π/2-t, és 

fordítva, a sin függvény előállítható a cos függvényből, ha paraméteréhez hozzáadunk π/2-t. 
4A matematikában egy függvény pontos előállításának a különböző konvergenciafogalmakhoz kapcsolódóan számos szintje van. Esetünkben 

a függvény pontos előállítása alatt azt értjük, hogy az inverz Fourier-transzformációt alkalmazva minden x∈ℝ pontban pontosan az f(x) 

értéket kapjuk. Az egyetlen tulajdonság, amelyet ehhez f-nek teljesítenie kell, a négyzetesen integrálhatóság: . 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy fizikai eszközökkel mért jelekre ez teljesül. 
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függvény értékeként kapjuk meg, így az eredeti f(x) függvény az F(ξ) együtthatók segítségével 
 

 
(9.5) 

formában állítható elő. Előbbi formulát Fourier-transzformációnak, utóbbit inverz Fourier-transzformációnak 

nevezzük. 

A Fourier-transzformációval első ízben ismerkedő olvasó joggal teheti fel a kérdést, hogy az f(x) függvény 

utóbbi előállításában hol vannak a korábban beharangozott szinuszoid függvények? A válasz az ún. Euler-

formulában rejlik, amelyet mi is fel fogunk használni későbbi implementációnk során a komplex számok 

kezeléséhez. Az Euler-formula szerint 
 

 (9.6) 

Az Euler-formula felhasználásával könnyen belátható, hogy az ún. Fourier-transzformált F(ξ) függvény a 2xπξ 

paraméterekkel rendelkező szinuszoid függvények együtthatóját adja meg, ha az eredeti f(x) függvény értékét az 

x helyen szeretnénk meghatározni. 

A Fourier-transzformáció általános, folytonos függvényeken értelmezett művelet, melynek a jelfeldolgozáson 

kívül is számos alkalmazása van az elméleti matematikában, fizikában. Azért szántunk néhány bekezdést a 

bemutatására, hogy a transzformációt esetleg nem ismerő olvasó is tisztában legyen a transzformáció 

megalkotása mögötti motivációval. 

A fejezet hátralévő részében a diszkrét Fourier-transzformációra (DFT) koncentrálunk, azaz feltételezzük, hogy 

a jel már mintavételezés után, véges, indexelhető elemeket tartalmazó vektorban áll rendelkezésünkre, s ezt 

szeretnénk Fourier-transzformációval feldolgozni. A diszkrét Fourier-transzformáció formuláját annak 

levezetését mellőzve, definíció szinten adjuk meg. Legyen x∈ℂ N egy komplex koordinátákat tartalmazó vektor. 

(Természetesen egyszerű, valós koordinátái is lehetnek a vektornak, hiszen a valós számok a komplex számok 

halmazának részhalmazát képzik.) Az x vektor X∈ℂ N diszkrét Fourier-transzformáltja 
 

 
(9.7) 

a kapcsolódó inverz transzformáció 
 

 
(9.8) 

A diszkrét Fourier-transzformáció lényegét tekintve éppen úgy működik, mint a folytonos esetben, azonban 

most a szinuszoidokkal való szorzás és integrálás helyett azok N ponton mintavételezett vektorait és összegzést 

használunk. A transzformáció eredményeként előálló X vektor n-edik koordinátáját az n frekvenciához tartozó 

Fourier-együtthatónak nevezzük. 

Jóllehet a folytonos Fourier-transzformációnak főleg elméleti alkalmazásai vannak, a DFT már 

implementálható, és alkalmazásához implementálnunk is kell. 

A gyakorlatban a komplex számok valós és képzetes részét külön lebegőpontos értékként fogjuk kezelni, ezért a 

Fourier-transzformáció úgy tekinthető, hogy N darab valós5 vagy komplex értékhez N darab komplex számot, 

azaz 2N valós számot számol ki. 

Az implementáció előtt vizsgáljuk meg az Euler-formula segítségével, hogy milyen tagokat tartalmaznak a 

DFT-, illetve inverz DFT-formulák, valóban teljesül-e, hogy az eredeti x vektort komplex hullámok 

mintavételezett, súlyozott összegeként állítjuk elő? Vizsgáljuk meg azt is, hogyan bonthatjuk a komplex 

exponenciális kifejezést valós számokkal végrehajtandó műveletekre. 
 

                                                           
5Természetesen ha a DFT bemenete lehet egy komplex vektor is, azaz 2N valós szám, azonban a jelfeldoglozási alkalmazásokban többnyire 
valós bemenettel dolgozunk. 
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(9.9) 

Ha elvégezzük a komplex számok szorzását, akkor 
 

 

(9.10) 

Az összeadandó sin és cos függvények paramétere megegyezik, egyedül szorzó együtthatójuk, azaz a hullámok 

amplitúdója tér el. A sin és cos függvények műveleti tulajdonságai alapján 
 

 (9.11) 

ahol 
 

 
(9.12) 

és 
 

 
(9.13) 

Alkalmazva ezt az inverz formula kifejtett alakjában szereplő összegek tagjaira (kihasználva, hogy cos(x)=sin(x-

π/2)), bevezetve a 
 

 
(9.14) 

jelöléseket, ahol Ak= |Xk|,  és , az inverziós formula a Wk
R és Wk

I általános 

hullámfüggvények összegzésére egyszerűsödik: 
 

 
(9.15) 

Ez utóbbi alakból jól látható, hogy az előálló x vektor valós és képzetes része valóban szinuszoidok súlyozott 

összegeként áll elő, az n-edik koordinátát ezen függvények összegének n paraméternél történő kiértékelésével 

kapjuk. 

2. Példa 

Példaként számítsuk ki a x=(5, 4, 3, 3, 3) vektor Fourier-transzformáltját! A diszkrét Fourier-transzformáció 

formalizmusának megfelelően az x vektort komplex vektornak tekintjük, azaz x=(5 + i0, 4 + i0, 3 + i0, 3 + i0, 

3+i0). A DFT formulát alkalmazva az első Fourier-együtthatóra 
 

 
(9.16) 

Az eredmény tehát a vektor elemeinek összege. Ezt általánosságban is elmondhatjuk: egy valós vektor diszkrét 

Fourier-transzformáltjának első eleme a vektor elemeinek összege. A második együtthatóra 
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(9.17) 

A harmadik, negyedik és ötödik együttható: 
 

 

(9.18) 

A Fourier-transzformált tehát 
 

 (9.19) 

A fentiekhez hasonló, egyszerű számítások révén belátható, hogy a kapott komplex számokat behelyettesítve az 

inverz Fourier-transzformáció formulájába, éppen az eredeti vektorkomponenseit kapjuk vissza. 

Lássuk, hogyan értelmezhető vizuálisan a kapott eredmény: a 9.3. és 9.4. ábrán a vizsgált x vektorhoz tartozó 

Wk
R és Wk

I függvényeket, illetve az x előállításakor előálló 
 

 

(9.20) 

részösszegeket mint függvényeket ábrázoljuk. Az ábrán jól megfigyelhető, hogy valóban hullámfüggvények 

összegeként kapunk egy olyan függvényt, amely a megfelelő 0, 1 stb. koordinátákon éppen a megfelelő x0, x1 

stb. értékeket veszi fel. Az is jól megfigyelhető ugyanakkor, hogy jóllehet komplex számok és 

hullámfüggvények összegeként állítjuk elő az x vektort, az elvárásnak megfelelően a képzetes részt alkotó 

hullámok teljesen kioltják egymást. 

9.3. ábra - Az x komplex vektor valós részét előállító hullámfüggvények és összegeik 
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9.4. ábra - Az x komplex vektor képzetes részét előállító hullámfüggvények és összegeik 
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3. A diszkrét Fourier-transzformáció alkalmazásai 

A DFT-t számtalan helyen és területen alkalmazzák az informatikában, nagy egész számok szorzásának 

hatékony implementációjától kezdve parciális differenciálegyenletek megoldásáig (ahogy azt maga Fourier is 

alkalmazta a hővezetési egyenletek megoldására). Mi most a jelfeldolgozási alkalmazások közül említünk meg 

néhányat. 

Jelnek általában fizikai mennyiségekből származó, jól viselkedő, azaz korlátos, folytonos függvényeket 

nevezünk. A függvények paramétere lehet az idő, például egy hangfelvétel esetén vagy lehet valamely 

távolságmennyiség, jellemzően képek esetén, esetleg idő és távolság egyszerre, például videófolyamoknál. A 

jelek Fourier-együtthatókkal történő előállítása során azokat általános paraméterezésű szinuszoid függvények 

összegeként kapjuk meg, melyek általános alakja 
 

 (9.21) 

ahol A-t amplitúdónak, ω-t körfrekvenciának, φ-t fáziseltolásnak nevezzük. A gyakorlatban gyakran az ω=2πf 

paraméterezéssel élünk, ekkor f-et frekvenciának nevezzük. 

A folytonos Fourier-transzformációt követően, az eredeti jel szinuszoidokkal történő előállítása során az egyes 

szinuszoidok független t paraméterének együtthatója 2πξ, DFT esetén az n független paraméter együtthatója 

k2π/N, ahol N (a vektor mérete) a matematikai levezetésből következő normáló faktor. Az előzőek alapján a ξ és 

k értékre szintén frekvenciaként hivatkozunk. 

A Fourier-transzformáció alkalmazásainak alapja az az észrevétel, hogy különböző frekvenciájú 

hullámfüggvények különböző módon járulnak hozzá az eredeti jel előállításához. A mintavételezés 

eredményeként kapott jelek szinte minden esetben zajjal terheltek. Egy képen például egy zaj állhat a képhez 

képest kicsi, néhány pixeles intenzitásingadozásokból vagy lehet akár egy, az egész képen megjelenő életlenség. 

Ugyanígy egyszerű vektorok, például hanghullámok esetén is jelen lehet egy viszonylag gyors, intenzív, sercegő 

zaj, illetve egy hosszú, egyenletes zúgás. A sercegő hangok és a kis intenzitásingadozások egyaránt 

nagyfrekvenciás zajnak tekinthetők. Gondoljunk csak bele: ha a képet vagy hanghullámot előállítjuk különböző 

frekvenciájú hullámfüggvények összegeként, akkor az egész vektorhoz vagy képhez képest kicsi változásokat 

csak a nagyfrekvenciás hullámok tudják hozzáadni a kép tartalmához. Hasonlóan, ha a képen egy konstansnak 

tekinthető zaj látható, vagy egy rögzített emberi beszéd alatt mély, állandó zúgás hallható, azt csak 

kisfrekvenciás, lassú hullámok tudják hozzáadni a képhez vagy hanghoz. 

A diszkrét Fourier-transzformáció segítségével az frekvenciatérben, azaz a transzformált vektor manipulálásával 

alakíthatjuk az eredeti jelet: a jelet diszkrét Fourier-transzformációval frekvenciatérbe transzformáljuk; a kapott 

komplex számok mint Fourier-együtthatók mindegyike egy hullámfüggvényhez tartozik; a Fourier-

transzformáltban a komplex szám helye azonosítja a komplex szám által jellemzett hullámfüggvény 

frekvenciáját. Ezen gondolatok alapján DFT-t követően megvalósíthatunk 

• szűrést -- ha nagyfrekvenciás zajt szeretnénk eltávolítani, akkor egy kijelölt (vágó) frekvencia fölötti komplex 

számokat 0-ra állítjuk. Hasonlóan, ha kisfrekvenciás zajt szeretnénk eltávolítani, akkor egy általunk kijelölt 

vágási frekvencia alatti komplex együtthatókat írjuk át 0-ra. Inverz diszkrét Fourier-transzformációt 
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alkalmazva a megmaradó hullámfüggvényeket összeadjuk, s így kapjuk meg az immár szűrt jelet, amely már 

nem tartalmazza a nagy- vagy kisfrekvenciás komponenseket. 

• veszteséges tömörítést -- a kis abszolútértékű Fourier-együtthatókkal rendelkező hullámok a jel előállítása 

során kevéssé járulnak hozzá a jel alakjához, hiszen a kis amplitúdó miatt nem számottevőek az 

összeadásban. Veszteséges, de sok esetben igen hatékony tömörítést valósíthatunk meg, ha egy jel, például 

digitális intenzitáskép pixeleihez rendelt intenzitásértékek tárolása helyett Fourier-transzformációt 

alkalmazunk, s a komplex együtthatók közül csak azokat tároljuk, amelyek abszolútértéke nagyobb egy 

bizonyos küszöbértéknél. 

A DFT egy másik fontos jellemzője, hogy a konvolúciós tétel értelmében a konvolúciós szűrés frekvenciatérben 

is elvégezhető: legyen adott egy x vektor és egy 1D szűrő (f). Alkalmazzunk DFT-t az x vektorra és az f szűrőre 

egyaránt. A kapott vektorokat pontonként összeszorozzuk, majd az eredményre inverz DFT-t alkalmazunk. A 

kapott vektor megegyezik azzal, amelyet a korábban megismert konvolúciós szűrés definíciójának 

alkalmazásával kapnánk, ha a vektor határait periodikusan kezeljük. 

Ahogy az a fentiekben látható, a DFT-nek nagyon fontos alkalmazásai vannak az informatikában, s ugyanígy a 

matematikában és a fizikában egyaránt, ezért gyors kivitelezése rendkívül fontos a gyakorlati alkalmazások 

szempontjából. 

4. CPU-implementáció 

Immár szokásosnak mondható módon ezen esettanulmányt is a CPU-implementáció bemutatásával kezdjük, 

hiszen az az OpenCL-lel még ismerkedő olvasó számára talán biztos kiindulási pontot nyújthat az 

implementáció módját illetően. A korábbi formulák alapján a CPU-implementáció egyszerűen kivitelezhető és 

értelmezhető. 

9.1. példa - dft.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stopper.h> 

#include <math.h> 

 

void printF(float* m, int N) 

{ 

  int i; 

  for ( i= 0; i < 2*N; i+= 2 ) 

    printf("(%.1f, %.1f) ", m[i], m[i+1]); 

  printf("\n"); 

} 

 

void dft(float* f, float* F, int N) 

{ 

  int k, n; 

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

  { 

    F[2*k]= 0; 

    F[2*k+1]= 0; 

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

    { 

      F[2*k]+= f[2*n]*cos(2*M_PI*k*n/N) + f[2*n+1]*sin(2*M_PI*k*n/N); 

      F[2*k+1]+= f[2*n+1]*cos(2*M_PI*k*n/N) - f[2*n]*sin(2*M_PI*k*n/N); 

    } 

  } 

} 

 

void idft(float* F, float* f, int N) 

{ 

  int k, n; 

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

  { 

    f[2*n]= 0; 

    f[2*n+1]= 0; 

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

    { 
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      f[2*n]+= F[2*k]*cos(2*M_PI*n*k/N) - F[2*k+1]*sin(2*M_PI*n*k/N); 

      f[2*n+1]+= F[2*k+1]*cos(2*M_PI*n*k/N) + F[2*k]*sin(2*M_PI*n*k/N); 

    } 

    f[2*n]/= (float)N; 

    f[2*n+1]/= (float)N; 

  } 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  int i, j, k, N; 

  float *f, *F, *g; 

   

  N= atoi(argv[1]); 

 

  f= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

  g= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

  F= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

   

  for ( i= 0; i < 2*N; i+= 2 ) 

  { 

    f[i]= rand()%10; 

    f[i+1]= 0; 

  } 

 

  stopper st; 

  startS(&st); 

 

  dft(f, F, N); 

  idft(F, g, N); 

   

  stopS(&st); 

   

  printF(f, N); 

  printF(F, N); 

  printF(g, N); 

 

  free(f); 

  free(g); 

  free(F); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", N); 

   

  return 0; 

} 

 

A főprogram első parancssori argumentumként kapja a transzformálandó vektor méretét. A kapott mérettel 

létrehozunk három tömböt az eredeti vektor, Fourier-transzformáltja és az inverz transzformáció eredményeként 

előálló vektor tárolására. Az egyszerűség és egyben az általánosság kedvéért komplex számokkal dolgozunk, 

melyeket egymást követő lebegőpontos értékekkel reprezentálunk, azaz N elemszámú vektor valójában 2N 

elemszámú vektort fog jelenteni, és a vektor 2n és 2n+1 indexű elemei adják meg az n-edik komplex számot. A 

mátrixszorzáshoz hasonlóan itt is véletlen egész számokkal töltjük fel a transzformálandó vektor valós részét, 

majd alkalmazzuk a DFT-t és inverz DFT-t számító függvényeket. A vektorok kiírását megvalósító függvény 

segítségével könnyen ellenőrizhető, hogy az inverz transzformáció eredményeként valóban megkapjuk az 

eredeti vektort. 

user@linux> ./dft 4 

(3.0, 0.0) (6.0, 0.0) (7.0, 0.0) (5.0, 0.0)  

(21.0, 0.0) (-4.0, -1.0) (-1.0, -0.0) (-4.0, 1.0)  

(3.0, 0.0) (6.0, 0.0) (7.0, -0.0) (5.0, 0.0)  

0.000058 4 

A program futásának kimenetéből jól látható, hogy a transzformálandó véletlen vektor a valós (3, 6, 7, 5) vektor, 

a második sorban annak Fourier-transzformáltja látható, a harmadik sorban pedig az inverz transzformáció 

eredményeként előálló vektor. A harmadik vektor harmadik komponensében a képzetes rész negatív előjellel 

szerepel. Ennek oka az, hogy a numerikus hibák és annak halmozódása miatt nem biztos, hogy egzakt 0 értéket 

kapunk. A -1-10 nagyságrendű eredményt ugyanakkor már 0-nak tekinthetjük, és ne felejtsük, hogy egzaktul 
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megkapott 0 érték esetén is előfordulhat negatív előjel a lebegőpontos aritmetika miatt. Természetesen nagyobb 

pontosság igénye esetén áttérhetünk dupla pontosságú double típusra. 

5. Naiv OpenCL-implementáció 

A CPU-implementáció könnyen átültethető OpenCL-re, ha a DFT-t és az inverz DFT-t megvalósító függvények 

törzsében található külső ciklusokat osztjuk szét a feldolgozó elemek között. Természetesen a DFT és inverz 

DFT két külön kernelként valósul meg. Ezek alapján maga a kernelkód könnyen értelmezhető. 

9.2. példa - dft.k 

__kernel void dft(__global float* f, __global float* F) 

{ 

  int k= get_global_id(0); 

  int N= get_global_size(0); 

  int n; 

 

  F[2*k]= 0; 

  F[2*k+1]= 0; 

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

  { 

    F[2*k]+= f[2*n]*cos(2*M_PI/N*n*k) + f[2*n+1]*sin(2*M_PI/N*n*k); 

    F[2*k+1]+= f[2*n+1]*cos(2*M_PI/N*n*k) - f[2*n]*sin(2*M_PI/N*n*k); 

  } 

} 

 

__kernel void idft(__global float* F, __global float* f) 

{ 

  int n= get_global_id(0); 

  int N= get_global_size(0); 

  int k; 

   

  f[2*n]= 0; 

  f[2*n+1]= 0; 

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

  { 

    f[2*n]+= F[2*k]*cos(2*M_PI/N*n*k) - F[2*k+1]*sin(2*M_PI/N*n*k); 

    f[2*n+1]+= F[2*k+1]*cos(2*M_PI/N*n*k) + F[2*k]*sin(2*M_PI/N*n*k); 

  } 

  f[2*n]/= (float)N; 

  f[2*n+1]/= (float)N; 

} 

 

A főprogramban a teljesség kedvéért elvégezzük az inverz transzformációt is, s a kimeneten megjelenő 

vektorokat összehasonlítva meggyőződhetünk róla, hogy a transzformációpár valóban megfelelően működik. 

9.3. példa - dft.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

 

void printF(float* m, int N) 

{ 

  int i; 

  for ( i= 0; i < 2*N; i+= 2 ) 

    printf("(%.1f, %.1f) ", m[i], m[i+1]); 

  printf("\n"); 

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

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem fMem, FMem, gMem; 

  cl_event event[2]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  size_t size; 

  cl_program program; 

  cl_kernel dftKernel, idftKernel; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  unsigned int i, j, k, N; 

  float *f, *F, *g; 

  stopper st; 

   

  N= atoi(argv[1]); 

   

  f= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

  g= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

  F= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

   

  for ( i= 0; i < 2*N; i+= 2 ) 

  { 

    f[i]= rand()%10; 

    f[i+1]= 0; 

  } 

 

  global_work_size[0]= N; 

 

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  fMem= clCreateBuffer(context, 0, N*2*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  FMem= clCreateBuffer(context, 0, N*2*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  gMem= clCreateBuffer(context, 0, N*2*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

   

  readSourceProgram("dftKernel.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  dftKernel= clCreateKernel(program, "dft", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

  idftKernel= clCreateKernel(program, "idft", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, fMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*2*N, f, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

   

  // DFT 

  err= clSetKernelArg(dftKernel, 0, sizeof(cl_mem), &fMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(dftKernel, 1, sizeof(cl_mem), &FMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

   

  startS(&st); 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, dftKernel, 1, NULL, global_work_size, NULL, 0, 

NULL, event);  

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel dft") 

  clWaitForEvents(1, event); 
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  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

  stopS(&st); 

 

  // inverse DFT 

  err= clSetKernelArg(idftKernel, 0, sizeof(cl_mem), &FMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(idftKernel, 1, sizeof(cl_mem), &gMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

   

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, idftKernel, 1, NULL, global_work_size, NULL, 1, 

event, event+1); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel idft") 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, gMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*2*N, g, 1, event + 1, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  printF(f, N); 

  printF(g, N); 

   

  clReleaseMemObject(fMem); 

  clReleaseMemObject(FMem); 

  clReleaseMemObject(gMem); 

  clReleaseKernel(dftKernel); 

  clReleaseKernel(idftKernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(kernelSource); 

  free(f); 

  free(F); 

  free(g); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", N); 

   

  return 0; 

} 

Hogy benyomásunk legyen róla, mekkora sebességnövekedést érhetünk el azzal, hogy mindennemű 

optimalizálás nélkül átültettük a DFT-kódot OpenCL-re, a korábbiakhoz hasonlóan futási teszteket végzünk 

rendre 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 és 1024 elemű vektorokkal. Az eredményekből (9.5. ábra) jól látható, 

hogy a DFT egyszerű, naiv portolása máris jelentősen gyorsabb végrehajtást eredményezett, mint a 

szekvenciális CPU-implementáció, ami annak köszönhető, hogy a grafikus kártyát architektúrájának 

legmegfelelőbben használtuk, azaz a feldolgozóegységek sok számítást (a sin, cos költséges műveletek) és 

viszonylag kevés kommunikációt végeztek. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy természetesen ezen futási 

eredményeknek is csak informatív jellege van, hiszen a végrehajtásra használt hardverek architektúrája 

gyökeresen különbözik. 

9.5. ábra - CPU- és OpenCL-implementációk futási eredményeinek összehasonlítása 

 



 Esettanulmány: Jelfeldolgozás, 

diszkrét Fourier-transzformáció 
 

 219  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. OpenCL C optimalizálás 

Az OpenCL C kód portolását követően a sebességet tovább növelhetjük, ha néhány kézenfekvő optimalizálást 

elvégzünk. Előre elvégezhetjük például a cos és sin műveleteket, hogy ne kelljen a megfelelő függvényeket 

kétszer-kétszer meghívni, valamint azok közös paraméterét is elegendő egyszer kiértékelni. További 

optimalizálási lépéseket végezve csökkenthetjük a globális memória eléréseinek számát, ha a ciklusok magjában 

nem a globális memória megfelelő értékeit írjuk át, hanem a transzformáció során lokális változókba (f0, f1) 

dolgozunk, s a globális memóriát írási céllal csak egyszer érjük el, amikor a kiszámított értékeket a megfelelő 

helyekre beírjuk. A kernelkód az alábbi módon alakul. 

9.4. példa - dft.k 

__kernel void dft(__global float* f, __global float* F) 

{ 

  int k= get_global_id(0); 

  int N= get_global_size(0); 

  int n; 

  float tmp= k*2*M_PI/N, t, f0, f1, ct, st; 

   

  f0= 0; 

  f1= 0; 

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

  { 

    t= n*tmp; 

    ct= cos(t); 

    st= sin(t); 

    f0+= f[2*n]*ct + f[2*n+1]*st; 

    f1+= f[2*n+1]*ct - f[2*n]*st; 

  } 

  F[2*k]= f0; 

  F[2*k+1]= f1; 

} 

 

__kernel void idft(__global float* F, __global float* f) 

{ 

  int n= get_global_id(0); 

  int N= get_global_size(0); 

  int k; 

  float tmp= n*2*M_PI/N, t, f0, f1, ct, st; 

   

  f0= 0; 

  f1= 0; 

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

  { 

    t= k*tmp; 

    ct= cos(t); 

    st= sin(t); 

    f0+= F[2*k]*ct - F[2*k+1]*st; 

    f1+= F[2*k+1]*ct + F[2*k]*st; 

  } 

  f[2*n]= f0/(float)N; 

  f[2*n+1]= f1/(float)N; 

} 

 

Ismételten futási teszteket végzünk, az eredményeket ábrázoló 9.6. grafikonon azonban a láthatóság kedvéért a 

CPU-implementáció futásidőit már nem jelenítjük meg. 

9.6. ábra - CPU- és OpenCL-implementációk futási eredményeinek összehasonlítása 
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Jól látható, hogy néhány egyszerű, kézenfekvő optimalizációs módosítással ismét sikerült lefaragni a futási 

időkből. Azért emeltük ki az egyszerű C optimalizációt ismét külön szakaszba, hogy demonstráljuk az olvasó 

számára, egy hatékony OpenCL C kód az OpenCL-eszköz architektúrájából eredő optimalizációktól eltekintve 

is hatékony C kód kell legyen ahhoz, hogy igazán jó futási eredményeket érhessünk el vele. 

Talán marginális dolognak tűnhet, hogy századmásodperceket próbálunk nyerni a transzformáción, de a 

teljességhez hozzátartozik, hogy a DFT-transzformációt nemcsak vektorok, de több dimenzióban (ahogy azt a 

fejezet végén található feladatok leírása során részletezzük majd), akár képek feldolgozására, szűrésére is 

használhatjuk. A DFT itt nem részletezendő matematikai tulajdonságai miatt egy kép transzformáltját úgy 

számíthatjuk ki, hogy előbb minden sorra alkalmazzuk a DFT-transzformációt, majd az így kapott kép minden 

oszlopára alkalmazzuk azt. Könnyű belátni, hogy egy nem túl nagy, 1024×1024 méretű kép esetén ez 2048-DFT 

alkalmazást jelent, vagyis minden századmásodpercnyi gyorsulással 2048-szorosan térül meg egy átlagosnak 

mondható, 1024×1024 méretű kép feldolgozása során. 

7. A lokális memória használata 

Az immár szokásosnak mondható utat követve megpróbálhatjuk kiaknázni a lokális memória gyors elérésének 

lehetőségét: ha a munkaelemeket munkacsoportokba szervezzük, redukálhatjuk a globális memória eléréseinek 

számát úgy, hogy a teljes transzformálandó vektort beolvassuk a lokális memóriába, és a munkacsoporthoz 

tartozó munkaelemek a DFT-t már a lokális memóriába olvasott vektort felhasználva számítják ki. A lokális 

memória használatához kernelkódunkat egy, a lokális memóriába mutató paraméterrel és az ott található, 

lefoglalt memóriaterület megfelelő, párhuzamos feltöltésével egészítjük ki. 

A kernelkód az alábbira módosul. 

9.5. példa - dftKernel.k 

__kernel void dft(__global float* f, __global float* F, __local float* tmpf) 

{ 

  int k= get_global_id(0); 

  int N= get_global_size(0); 

  int l= get_local_id(0); 

  int lstep= get_local_size(0); 

  int n; 

  float tmp= k*2*M_PI/N, t, f0, f1, ct, st; 

 

  for ( ; l < 2*N; l+= lstep ) 

    tmpf[l]= f[l]; 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

  f0= 0; 

  f1= 0; 

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

  { 

    t= n*tmp; 

    ct= cos(t); 

    st= sin(t); 

    f0+= tmpf[2*n]*ct + tmpf[2*n+1]*st; 
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    f1+= tmpf[2*n+1]*ct - tmpf[2*n]*st; 

  } 

  F[2*k]= f0; 

  F[2*k+1]= f1; 

} 

 

__kernel void idft(__global float* F, __global float* f, __local float* tmpF) 

{ 

  int n= get_global_id(0); 

  int N= get_global_size(0); 

  int l= get_local_id(0); 

  int lstep= get_local_size(0); 

  int k; 

  float tmp= n*2*M_PI/N, t, f0, f1, ct, st; 

   

  for ( ; l < 2*N; l+= lstep ) 

    tmpF[l]= F[l]; 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

  f0= 0; 

  f1= 0; 

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

  { 

    t= k*tmp; 

    ct= cos(t); 

    st= sin(t); 

    f0+= tmpF[2*k]*ct - tmpF[2*k+1]*st; 

    f1+= tmpF[2*k+1]*ct + tmpF[2*k]*st; 

  } 

  f[2*n]= f0/(float)N; 

  f[2*n+1]= f1/(float)N; 

} 

 

A főprogram a kernelek paraméterezését illetően módosul, hiszen harmadik paraméterként egy megfelelő 

méretű lokális memóriaterület címét kell átadnunk. A lokális memóriában történő allokációhoz a 

clSetKernelArg függvényt használjuk, mely negyedik paraméterként NULL mutatót kap. 

9.6. példa - dftKernel.k:91-103 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(dftKernel, 1, sizeof(cl_mem), &FMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(dftKernel, 2, sizeof(float)*2*N, NULL); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

   

  err= clSetKernelArg(idftKernel, 0, sizeof(cl_mem), &FMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(idftKernel, 1, sizeof(cl_mem), &gMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(idftKernel, 2, sizeof(float)*2*N, NULL); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

   

 

Mivel a lokális memóriát használjuk, megfelelően be kell állítanunk a munkacsoportok méretét, ami talán az 

OpenCL-programozás egyik legnehezebb feladata. Egyrészt van egy algoritmikus kényszer, ami afelé hajlít 

bennünket, hogy minél nagyobb munkacsoportokat hozzunk létre, hiszen ha már egyszer beolvastuk a lokális 

memóriába a transzformálandó vektort, akkor a lehető legtöbb munkaelem spóroljon ezzel a globális memória 

olvasásán. Másrészt vannak korlátaink: a munkacsoportok maximális mérete, illetve az, hogy a 

számolóegységek (a szerző GPU-ján 4 darab) lehető legjobb kihasználtságára is törekednünk kell (három vagy 

kevesebb munkacsoport használata esetén az OpenCL-eszköz számítási egységei kihasználatlanok). Ennek 

megfelelően stratégiánkat egy függvényben foglaljuk össze, amely legfeljebb 512 méretű munkacsoportok 

létrehozását engedélyezi. Ha lehetőségünk van rá, akkor a problémát 4 munkacsoportra bontjuk, ha azonban a 

transzformálandó vektor mérete kisebb, mint 4, akkor 1 méretű munkacsoportokat alkalmazunk. 

9.7. példa - dftKernel.k:12-18 
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{ 

  int i; 

  for ( i= 0; i < 2*N; i+= 2 ) 

    printf("(%.1f, %.1f) ", m[i], m[i+1]); 

  printf("\n"); 

} 

 

 

9.8. példa - dftKernel.k:64-65 

  local_work_size[0]= setLocalWorkSize(N, 512); 

 

 

A programunk helyes működését a lokális memória mérete korlátozza: a szerző OpenCL-eszközének 

paraméterei alapján 1024 elemű, egyszeres pontossággal ábrázolt, komplex számokat tartalmazó tömbnek még 

bele kell férnie, így elvégezhetjük futási tesztjeinket. Ha nagyobb vektorokra szeretnénk a lokális memória 

használatával DFT-t alkalmazni, akkor a vektort csak több lépésben olvashatjuk a lokális memóriába, s az egyes 

munkaelemeknek szakaszosan kell feldolgoznia azt. Az eredményekből (9.7. ábra) látható, hogy elvárásunknak 

megfelelően, ismét sikerült lefaragni a futási időkből, bár a gyorsulás már nem olyan számottevő. 

9.7. ábra - CPU- és OpenCL-implementációk futási eredményeinek összehasonlítása 

 

8. Vektortípusú változók használata 

A diszkrét Fourier-transzformáció nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy élesben kipróbáljuk a 

vektortípusokat, illetve lássuk, milyen előnyökkel jár használatuk. Mindenekelőtt térjünk vissza programunk 

utolsó előtti, a lokális memória használatát nélkülöző változatához. A vektortípusok előnye abban nyilvánulhat 

meg, hogy ha vektortípusokat olvasunk a globális memóriából, akkor a komplex számok egyenként történő 

elérésével szemben nagyobb egységekben, kevesebb alkalommal kell az olvasást végrehajtanunk. Ha ráadásul a 

komplex számításokat a valószínűsíthetően magasan optimalizált könyvtári függvények segítségével sikerül 

végrehajtanunk, újabb sebességnövekedésre számíthatunk. Az alábbiakban bemutatjuk a kernelkódokat, majd 

részletesen leírjuk azok működését. 

9.9. példa - dftKernel.k 

__kernel void dft(__global float* f, __global float* F) 

{ 

  int k= get_global_id(0); 

  int N= get_global_size(0); 

  int n; 

  float tmp= 2*M_PI/N, t, f0, f1; 

  float8 input; 

  float4 arg; 

  float4 ctmp; 

  float4 stmp; 
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  f0= 0; 

  f1= 0; 

  t= k*tmp; 

  for ( n= 0; n < N; n+= 4 ) 

  { 

    input= vload8(n/4, f); 

    arg= (float4)(n*t, (n+1)*t, (n+2)*t, (n+3)*t); 

    ctmp= cos(arg); 

    stmp= sin(arg); 

    f0+= dot(input.even, ctmp) + dot(input.odd, stmp); 

    f1+= dot(input.odd, ctmp) - dot(input.even, stmp); 

  } 

  F[2*k]= f0; 

  F[2*k+1]= f1; 

} 

 

__kernel void idft(__global float* F, __global float* f) 

{ 

  int n= get_global_id(0); 

  int N= get_global_size(0); 

  int k; 

  float tmp= 2*M_PI/N, t, f0, f1; 

  float8 input; 

  float4 arg; 

  float4 ctmp; 

  float4 stmp; 

   

  f0= 0; 

  f1= 0; 

  t= n*tmp; 

  for ( k= 0; k < N; k+= 4 ) 

  { 

    input= vload8(k/4, F); 

    arg= (float4)(k*t, (k+1)*t, (k+2)*t, (k+3)*t); 

    ctmp= cos(arg); 

    stmp= sin(arg); 

    f0+= dot(input.even, ctmp) - dot(input.odd, stmp); 

    f1+= dot(input.odd, ctmp) + dot(input.even, stmp); 

  } 

  f[2*n]= f0/(float)N; 

  f[2*n+1]= f1/(float)N; 

} 

 

 

Stratégiánk a következő: 4 darab komplex számot, azaz 8 lebegőpontos értéket olvasunk be egy float8 típusú 

változóba a vload8 függvény segítségével. Mivel a sin és cos műveleteket ugyanazon argumentumokon kell 

elvégeznünk, létrehozunk egy float4 típusú, arg nevű változót, melynek értékeit megfelelően beállítva a sin 

és cos függvények vektorokon operáló változatait hívjuk. A beolvasott négy darab komplex szám valós részei a 

vektor .even, komplex részei az .odd mezővel érhetők el. Ennek felhasználásával a sin és cos függvények 

eredményeit rendre össze kell szoroznunk a valós, illetve képzetes részekkel, majd a kapott szorzatokat 

összeadnunk. Ezt egyetlen függvényhívással, a belsőszorzat-számítást megvalósító dot függvénnyel végezzük. 

Ha az olvasó nem retten meg a komplex számok kezelésétől, és a DFT algoritmusra annak matematikájától 

függetlenül, egy tömböt megfelelően feldolgozó lépések sorozataként tekint, könnyen beláthatja, hogy a 

bemutatott kernelkód a korábbiakkal pontosan azonos eredményt produkál, viszont a ciklus egy lépésében négy 

komplex számot dolgoz fel. 

A futási eredmények a 9.8. ábrán látható módon alakulnak. 

9.8. ábra - CPU- és OpenCL-implementációk futási eredményeinek összehasonlítása 
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Leolvashatjuk, hogy a vektor változók használata közel akkorára csökkentette a futási időt, mint a lokális 

memória használata, sőt 512 méretű vektorok alatt meg is előzte a lokális memóriára építő implementációnkat. 

A vektortípusok használatának előnye, hogy nem korlátozza a felhasználót a lokális memória mérete, azonban 

mindenképpen meg kell említenünk, hogy mivel 8-asával olvassuk a transzformálandó tömböt, gondoskodnunk 

kell róla, hogy annak mérete 8-cal osztható legyen, azaz a komplex számok száma 4-gyel osztható kell 

maradjon. A később ismertetésre kerülő gyors Fourier-transzformációnál látni fogjuk, hogy ez a gyakorlatban 

nem jelent problémát, ugyanis az igazán gyors Fourier-transzformációs algoritmusok 2n méretű vektorok 

transzformálására vannak kihegyezve, így a gyakorlatban legtöbbször minden vektort a hosszánál nagyobb, 

legkisebb kettő-hatvány méretűre egészítünk ki 0 értékekkel, s arra alkalmazzuk a gyors DFT-t. 

9. Vektortípusok és a lokális memória használata 

Kézenfekvő következő módosítás a vektortípusok és a lokális memória használatának kombinációja. Mivel 

mindkét optimalizálási lépést áttekintettük, az alábbiakban bemutatásra kerülő kernelkód értelmezését az 

olvasóra bízzuk. 

9.10. példa - dftKernel.k 

__kernel void dft(__global float* f, __global float* F, __local float* tmpf) 

{ 

  int k= get_global_id(0); 

  int N= get_global_size(0); 

  int l= get_local_id(0); 

  int lstep= get_local_size(0); 

  int n; 

  float tmp= 2*M_PI/N, t, f0, f1; 

  float8 input; 

  float4 arg; 

  float4 ctmp; 

  float4 stmp; 

 

  for ( ; l < 2*N; l+= lstep ) 

    tmpf[l]= f[l]; 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

  f0= 0; 

  f1= 0; 

  t= k*tmp; 

  for ( n= 0; n < N; n+= 4 ) 

  { 

    input= vload8(n/4, tmpf); 

    arg= (float4)(n*t, (n+1)*t, (n+2)*t, (n+3)*t); 

    ctmp= cos(arg); 

    stmp= sin(arg); 

    f0+= dot(input.even, ctmp) + dot(input.odd, stmp); 

    f1+= dot(input.odd, ctmp) - dot(input.even, stmp); 

  } 

  F[2*k]= f0; 
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  F[2*k+1]= f1; 

} 

 

__kernel void idft(__global float* F, __global float* f, __local float* tmpF) 

{ 

  int n= get_global_id(0); 

  int N= get_global_size(0); 

  int l= get_local_id(0); 

  int lstep= get_local_size(0); 

  int k; 

  float tmp= 2*M_PI/N, t, f0, f1; 

  float8 input; 

  float4 arg; 

  float4 ctmp; 

  float4 stmp; 

 

  for ( ; l < 2*N; l+= lstep ) 

    tmpF[l]= F[l]; 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

   

  f0= 0; 

  f1= 0; 

  t= n*tmp; 

  for ( k= 0; k < N; k+= 4 ) 

  { 

    input= vload8(k/4, tmpF); 

    arg= (float4)(k*t, (k+1)*t, (k+2)*t, (k+3)*t); 

    ctmp= cos(arg); 

    stmp= sin(arg); 

    f0+= dot(input.even, ctmp) - dot(input.odd, stmp); 

    f1+= dot(input.odd, ctmp) + dot(input.even, stmp); 

  } 

  f[2*n]= f0/(float)N; 

  f[2*n+1]= f1/(float)N; 

} 

 

A 9.9. ábrán összefoglalt futási eredményekből jól látható, hogy sikerült az eddigi leggyorsabb diszkrét Fourier-

transzformációt megalkotnunk, amely kevesebb, mint 5 ezredmásodperc alatt számítja ki egy 1024 elemű vektor 

Fourier-transzformáltját. Lehet ezt még fokozni? OpenCL-el talán hajszálnyival -- matematikával 

nagyságrendekkel! 

9.9. ábra - CPU- és OpenCL-implementációk futási eredményeinek összehasonlítása 

 

10. Gyors Fourier-transzformáció 

Az előző szakaszok alapján, illetve a DFT-algoritmus leírásából jól látható, hogy egy vektor transzformáltjának 

kiszámításához a vektor N hosszával négyzetesen arányos számítási műveletet kell végrehajtanunk. 

Alkalmazhatunk tetszőleges hardvert és optimalizálást, ezen nem tudunk változtatni, a végrehajtási idő adott 

architektúrán közelítőleg négyzetesen nő. Ennek orvoslására született meg a gyors Fourier-transzformáció (fast 
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Fourier-transform, FFT), amely nem egy konkrét algoritmus, hanem sokkal inkább numerikus algoritmusok 

családjának tekinthető, melyek közös tulajdonsága, hogy N hosszúságú vektor Fourier-transzformáltját N2 

helyett N log(N)-nel arányos számítási művelettel képesek meghatározni. Hogy érezzük a különbséget, egy 128 

elemű vektor esetén az egyszerű DFT 16384 számítási műveletet6 hajt végre, míg egy FFT csak 1024-et. Az 

FFT bevezetése J. W. Cooley és J. Tukey nevéhez fűződik, akik az IBM alkalmazásában dolgozták ki alapelveit 

1965-ben. 1994-ben megjelent, Linear Algebra and Its Applications című klasszikus matematikai művében 

Gilbert Strang ,,napjaink legfontosabb numerikus algoritmusa''-ként hivatkozik rá, mely ,,milliárdszor fut nap 

mint nap''. Az FFT alkalmazásaira vetítve Moore törvényét, ezt napjainkban tízezer milliárdokra tehetjük, ezért 

a diszkrét Fourier-transzformáció implementációinak vizsgálatát nem fejezhetjük be anélkül, hogy OpenCL-

alapú FFT-t ne készítenénk. 

Megjelenése óta az FFT-nek számos variánsa született, melyek közös tulajdonsága, hogy egyaránt az oszd meg 

és uralkodj (divide and conquer) elven működnek, rekurzióval. A rekurzió alapja az az észrevétel, miszerint egy 

vektor DFT-je két részvektor DFT-jéből kikombinálható. Terjedelmi okok miatt nem áll módunkban, hogy a 

módszer levezetését leírjuk, ezért csak definíciószerűen vezetjük be. Legyen adott az x∈ℂ N vektor, N=2n, és 

jelölje DFTN: ℂ N→ ℂ N az N elemű vektorok Fourier-transzformáltját kiszámító függvényt. Az olvashatóság 

kedvéért a vektorokat a vektor nevét követő szögletes zárójelben indexeljük. Jelölje E∈ℂ  N/2 az x vektor páros, 

O∈ℂ N/2 a páratlan koordinátájú elemeinek diszkrét Fourier-transzformáltját, azaz 
 

 
(9.22) 

Ekkor az x vektor diszkrét Fourier-transzformáltjának k-adik eleme az alábbi módon határozható meg. 
 

 
(9.23) 

A rekurzió ott érhető tetten, hogy az E és O vektorok N/2 elemű vektorok diszkrét Fourier-transzformáltjaként 

állnak elő. A rekurzió egészen addig tart, amíg kételemű vektorokhoz nem jutunk. Kételemű vektorokra 

alkalmazva a 9.23 szabályt vagy magát a DFT definícióját, egyaránt a 
 

 (9.24) 

megoldáshoz jutunk, azaz kételemű vektorok Fourier-transzformáltjának komponensei a vektorkomponenseinek 

összegeként és különbségeként állnak elő. 

Jóllehet az FFT formulája viszonylag könnyen értelmezhető, az implementáció ismertetése előtt gondoljuk át, 

hogy milyen indexelési sémákat alkalmazzunk a rekurzió egyes szintjein. A 9.10. ábrán egy 8 elemű x vektor 

Fourier-transzformáltjának FFT-vel történő meghatározása során alkalmazott kombinációs lépéseket 

szemléltetjük, azaz bejelöltük, hogy a 9.23 rekurzív szabály alkalmazásakor mely elemekből melyeket 

kombináljuk ki. A vektorok közötti nyilakkal kitöltött szakaszok a rekurzió egy lépésének végrehajtását jelentik, 

így az egyes vektorok a rekurzió egyes szintjei után kapott állapotokhoz tartoznak. (Feltételezzük, hogy a páros 

indexű elemek Fourier-transzformáltja és a páratlan indexű elemek Fourier-transzformáltja összefésülve, az 

eredeti indexek szerinti növekvő sorrendben szerepel az aktuális lépést megelőző állapotban.) Az ábra első 

pillantásra bonyolultnak tűnhet, mégis levonhatjuk belőle azokat a szabályszerűségeket, amelyeket az 

implementáció során alkalmaznunk kell. 

• Először is láthatjuk, hogy a 9.23. szabály alkalmazásakor minden esetben 2 elemet számolunk ki, ami azt 

jelenti, hogy 8 elem kiszámításához 4-szer kell alkalmazni a szabályt a rekurzió egy lépésében. Könnyen 

belátható, hogy N=2n elem esetén N/2 alkalommal kell végrehajtani az FFT elemi műveletét. 

• Észrevehetjük továbbá, hogy minden szinten egymástól 4=N/2 távolságra lévő elemeket kombinálunk össze. 

                                                           
6Az érintett kérdéskör az algoritmuselmélet területéhez tartozik, ahol egy számítási művelet több összeadást, kivonást, szorzást, osztást is 
jelenthet. Legegyszerűbben úgy képzelhetjük el az itt megadott lépésszámokat, hogy ha lenne egy ideális hardver, amely a DFT-t kiszámító 

belső ciklus magját hardverszinten implementálná, akkor lényegében egyetlen gépi kódú utasítással, egységnyi idő alatt elvégezhetnénk a 

ciklus magjában lévő műveletet. Amit nem tudunk kiküszöbölni, az, hogy az egymásba ágyazott, N lépésszámú ciklusoknak újra és újra le 
kell futniuk, így a DFT időbonyolultságát N2-nek nevezzük, jele: O(N2). 
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• Az s=0 szinten kiszámított elemek egymástól 1 távolságra kerülnek be az eredményeket tartalmazó vektorba. 

Az s=1 szinten kiszámított elemek 2 távolságra, az s=2 szinten kiszámítottak egymástól 4 távolságra kerülnek 

be az eredményvektorba. Mindezt általánosíthatjuk úgy, hogy a 9.23 szabály szintenkénti N/2 darab 

alkalmazásakor mindig egymástól p=2s távolságra lévő helyekre kerülnek a kiszámított elemek. 

Mindez a következő implementációt sugallja. Az FFT elvégzéséhez két azonos méretű vektort használunk, az 

s=0. lépés kimenete az s=1. lépés bemenetét képezi, majd fordítva. N=2n komplex számot tartalmazó vektor 

transzformációja során log2(N) lépést hajtunk végre a rekurzióban, és minden rekurziós lépés során N/2 

alkalommal hajtjuk végre a 9.23. szabályt, azaz log2(N) alkalommal indítunk N/2 munkaelemet, amelyek a 9.23. 

szabály egyszeri végrehajtásáért felelősek. A munkaelemek indexe minden alkalommal a 0, ..., N/2-1 

tartományból kerül ki. Az s-edik szint végrehajtásakor az i indexű munkaelem a bemenő vektor i és i+N/2 

indexű elemét kombinálja össze, s a kiszámított elemek a 2i - (i mod p) és 2i - (i mod p) + p helyre kerülnek, 

ahol p=2s. Javasoljuk, hogy az olvasó ne haladjon tovább, amíg ezen összefüggéseket a 9.10. ábra segítségével 

be nem látja. 

9.10. ábra - Az FFT indexelési sémája 

 

Az eddigiek alapján tehát a kernelkód az s-edik rekurzív szint egy lépését hajtja végre, paraméterként kapja a 

bemenő és kimenő vektorok mutatóit, valamint a p=2s értéket. Az egyszerűség kedvéért a komplex számokat 

float2 vektortípusként kezeljük. 

9.11. példa - dftKernel.k:0-26 

__kernel void fft(__global const float2 * x,__global float2 * y,int p) 

{ 

  int i = get_global_id(0);  

  int t = get_global_size(0);  

  int k = i & (p-1); // index in input sequence, in 0..P-1 

 

  float2 u0 = x[i]; 

  float2 u1 = x[i+t]; 

 

  float2 twiddle= (float2)(cos(-M_PI*k/p), sin(-M_PI*k/p)); 

  float2 tmp; 

 

  tmp.x= u1.x*twiddle.x - u1.y*twiddle.y; 

  tmp.y= u1.x*twiddle.y + u1.y*twiddle.x; 

  u1= tmp; 
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  tmp= u0 + u1; 

  u1= u0 - u1; 

  u0= tmp; 

 

  int j = i*2 - k; 

 

  y[j] = u0; 

  y[j+p] = u1; 

} 

 

__kernel void ifft(__global const float2 * x,__global float2 * y,int p) 

 

Az inverz FFT-transzformáció két dologban különbözik az FFT-től: 

• a 9.23. szabályban, a komplex számok összegzésénél jelentkező  szorzófaktor kitevőjének előjele 

megváltozik, 

• az utolsó, p=N/2-edik lépésben osztanunk kell az eredményként kapott értékeket N-el. 

Az inverz FFT kódja az alábbi módon alakul. 

9.12. példa - dftKernel.k:27-52 

 

{ 

  int i = get_global_id(0);  

  int t = get_global_size(0);  

  int k = i & (p-1); // index in input sequence, in 0..P-1 

 

  float2 u0 = x[i]; 

  float2 u1 = x[i+t]; 

 

  float2 twiddle = (float2)(cos(M_PI*k/p), sin(M_PI*k/p)); 

  float2 tmp; 

 

  tmp.x= u1.x*twiddle.x - u1.y*twiddle.y; 

  tmp.y= u1.x*twiddle.y + u1.y*twiddle.x; 

  u1= tmp; 

 

  tmp=u0-u1; 

  u0= u0+u1; 

  u1= tmp; 

 

  int j = (i<<1) - k; 

 

  y[j]= (p != t ) ? u0 : u0/(2*t); 

  y[j+p]= (p != t ) ? u1 : u1/(2*t); 

} 

 

A főprogram is valamelyest összetettebb lesz a korábbiaknál, hiszen most az fft kernelt iteratívan kell hívnunk, 

mitöbb, minden lépésben más és más paramétereket kell beállítanunk, hiszen a vektorok mutatói cserélődnek, és 

a p paraméter értéke is növekszik. Mivel a gazdaprogram kódja meglehetősen átalakult, teljes egészében 

bemutatjuk azt. 

9.13. példa - fft.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 



 Esettanulmány: Jelfeldolgozás, 

diszkrét Fourier-transzformáció 
 

 229  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

void printF(float* m, int N) 

{ 

  int i; 

  for ( i= 0; i < 2*N; i+= 2 ) 

    printf("(%.1f, %.1f) ", m[i], m[i+1]); 

  printf("\n"); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem fMem, FMem, gMem; 

  cl_event event[2]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  size_t size; 

  cl_program program; 

  cl_kernel dftKernel, idftKernel; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  cl_mem *input, *output; 

   

  unsigned int j, k, N; 

  int p, i; 

  float *f, *F, *g; 

   

  N= atoi(argv[1]); 

  p= N/2; 

   

  f= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

  g= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

  F= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

   

  for ( i= 0; i < 2*N; i+= 2 ) 

  { 

    f[i]= rand()%10; 

    f[i+1]= 0; 

  } 

   

  global_work_size[0]= N/2; 

 

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  fMem= clCreateBuffer(context, 0, N*2*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  FMem= clCreateBuffer(context, 0, N*2*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  gMem= clCreateBuffer(context, 0, N*2*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

   

  readSourceProgram("dftKernel.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  dftKernel= clCreateKernel(program, "fft", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

  idftKernel= clCreateKernel(program, "ifft", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, fMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*2*N, f, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 



 Esettanulmány: Jelfeldolgozás, 

diszkrét Fourier-transzformáció 
 

 230  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

   

  // do fft 

  stopper st; 

  startS(&st); 

  input= &fMem; 

  output= &FMem; 

  for ( i= 1; i <= p; i= i*2 ) 

  { 

    err= clSetKernelArg(dftKernel, 0, sizeof(cl_mem), input); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg") 

    err= clSetKernelArg(dftKernel, 1, sizeof(cl_mem), output); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg") 

 

    err= clSetKernelArg(dftKernel, 2, sizeof(cl_int), &i); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg") 

    err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, dftKernel, 1, NULL, global_work_size, NULL, 

(i==1) ? 0 : 1, (i==1) ? NULL : event + (i+1)%2, event+(i)%2);  

    ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

     

    input= (input == &fMem) ? &FMem : &fMem; 

    output= (output == &fMem) ? &FMem : &fMem; 

  } 

  clWaitForEvents(1, event + (i+1)%2); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

  stopS(&st); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, *input, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*2*N, F, 0, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

  err= clEnqueueCopyBuffer(queue, *input, FMem, 0, 0, sizeof(float)*2*N, 0, NULL, 

event); 

  ERROR(err, "clEnqueueCopyBuffer") 

  clWaitForEvents(1, event); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

   

  // do inverse fft 

  input= &FMem; 

  output= &gMem; 

  for ( i= 1; i <= p; i= i*2 ) 

  { 

    err= clSetKernelArg(idftKernel, 0, sizeof(cl_mem), input); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg") 

    err= clSetKernelArg(idftKernel, 1, sizeof(cl_mem), output); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg") 

     

    err= clSetKernelArg(idftKernel, 2, sizeof(cl_int), &i); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg") 

    err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, idftKernel, 1, NULL, global_work_size, NULL, 

(i==1) ? 0 : 1, (i==1) ? NULL : event + (i+1)%2, event+(i)%2);  

    ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

     

    input= (input == &FMem) ? &gMem : &FMem; 

    output= (output == &FMem) ? &gMem : &FMem; 

  } 

   

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, *input, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*2*N, g, 1, event + 

(i+1)%2, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  printF(f, N); 

  printF(F, N); 

  printF(g, N); 

   

  clReleaseMemObject(fMem); 

  clReleaseMemObject(FMem); 

  clReleaseMemObject(gMem); 

  clReleaseKernel(dftKernel); 

  clReleaseKernel(idftKernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 
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  free(kernelSource); 

  free(f); 

  free(F); 

  free(g); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", N); 

   

  return 0; 

} 

A futási tesztekkel kapcsolatos várakozásaink nem lehetnek teljesen egyértelműek, mivel bár a transzformációt 

matematikailag ,,optimalizáltuk'', a gazdaprogramban jóval több műveletet kell végeznünk, és a 

clEnqueueNDRangeKernel függvény többszöri hívása miatt a gazdaprogram és az OpenCL-eszköz 

szinkronizációja is ronthat a hatékonyságon. A 9.11. ábrán látható eredmények azonban azt igazolják, hogy a 

gazdaprogramban végzett műveletek számítástöbblete messze elmarad a matematikai ,,optimalizációnak'' 

köszönhető számításigény-csökkenéstől. 

9.11. ábra - CPU- és OpenCL-implementációk futási eredményeinek összehasonlítása 

 

A logaritmikus időbonyolultság 0-tól alig különböző futási időt eredményez még 1024 elemű vektorok esetén is. 

11. Gyors Fourier-transzformáció és lokális memória 
használata 

Az előző szakaszban bevezetett gyors Fourier-transzformáció látványosan jobban teljesít a DFT minden eddigi 

variánsánál. Ugyanakkor az előző szakaszban bemutatott implementáció csak naiv átültetése a matematikailag 

megfogalmazott formuláknak. Jelen szakasz feladata a gyors Fourier-transzformáció implementációjának 

optimalizálása. Célunk a lokális memória kiaknázása, tehát munkacsoportokat kell szerveznünk, amelyek 

feladatokat osztanak meg egymás között. Stratégiánk a következő: ahelyett, hogy a kernelek egyszeri 

végrehajtása során a rekurziónak csak egy lépését hajtanánk végre, hajtsunk végre több lépést. 

Munkacsoportokat szervezünk, s egy M méretű munkacsoportokhoz tartozó munkaelemek a lokális memóriában 

tárolt, M elemű részvektor FFT-jét számítják ki. A munkacsoportok méretével vezéreljük, hogy az előző 

implementáció során a gazdaprogramban jelentkező iterációnak hány lépését hajtsuk végre kernelszinten. Ennek 

megfelelően a munkacsoportokhoz tartozó munkaelemek számával határozzuk meg azt is, hogy hány komplex 

számot kell betöltenünk a lokális memóriába. 

Az adatok betöltése után maguk a kernelfüggvény éppen az előző szakaszban bemutatott algoritmust 

implementálja, s a munkacsoport mérete által meghatározott hosszúságú, a lokális memóriában elhelyezkedő 

vektor FFT-jét számítja ki. A 9.10. ábra jelöléseivel ez azt jelenti, hogy a munkaelemek egyszeri végrehajtása 

több, nyilakkal átszőtt blokkot is magában foglalhat: 

• munkacsoportonként egy munkaelem esetén az előző szakaszban levezetett FFT-t kapjuk, 

• kettő méretű munkacsoport esetén a 9.10. ábrán kettesével lépkedünk a kiindulási vektortól az 

eredményvektor felé, 
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• négy méretű munkacsoport esetén pedig hármasával. 

Ez a viselkedés rögtön implikálja, hogy egy 8 elemű vektor FFT-jének kiszámításához nem alkalmazhatunk 

csak és kizárólag olyan kerneleket, amelyek a rekurziónak két lépését valósítják meg, mert nem érkezhetünk 

meg a kívánt eredményvektorhoz. (Egy 8 elemű vektor FFT-jének kiszámításához a rekurziónak 3 lépését kell 

megvalósítani; ha a kernelek a rekurziónak pontosan két lépését valósítják meg, akkor egymást követő 

végrehajtásukkal a rekourziónak vagy 2 lépését vagy 4 lépését tudjuk csak megvalósítani.) Ki kell tehát 

egészíteni a gazdaprogramot, hogy az az iteráció során a munkacsoportok méretének segítségével úgy 

adjusztálja dinamikusan a munkaelemek által számolt FFT méretét, hogy minden lépésben a lehető leghosszabb 

FFT-t számítsuk, ugyanakkor a rekurzióból pontosan annyi szintet teljesítsünk, amennyi szükséges. 

A kernelkódot és a főprogramot is teljes egészében bemutatjuk, az implementáció és az indexelések 

értelmezését a korábbiak alapján azonban az olvasóra bízzuk. 

9.14. példa - dftKernel.k 

 

float2 mul(float2 a, float2 b) 

{ 

  float2 tmp; 

  tmp.x= a.x*b.x-a.y*b.y; 

  tmp.y= a.x*b.y+a.y*b.x; 

  return tmp; 

} 

 

unsigned int revbits(unsigned int p, unsigned int ii) 

{ 

  unsigned int reverse_num= 0, i, temp, l= (int)log2((float)p); 

   

  for ( i= 0; i < l; ++i ) 

  { 

    temp= (ii & (1 << i)); 

    if ( temp ) 

      reverse_num|= (1 << ((l - 1) - i)); 

  } 

   

  return reverse_num; 

} 

 

__kernel void fft(__global const float2 * x,__global float2 * y,int p) 

 

{ 

  int r = get_local_size(0);  

  int i = get_local_id(0); 

  int k = get_group_id(0) % p; 

  int j = (get_group_id(0)-k) * 2 * r + k; 

 

  __local float2 u[LOCALSIZE]; 

 

  float alpha = -M_PI*(float)k/(float)(r*p); 

  float sn,cs; 

 

  sn = sincos((float)i*alpha,&cs); 

  u[i] = mul( (float2)(cs,sn), x[get_group_id(0) + i * get_num_groups(0)] ); 

  sn = sincos((float)(i+r)*alpha,&cs); 

  u[i+r] = mul( (float2)(cs,sn), x[get_group_id(0) + (i+r) * get_num_groups(0)] ); 

 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

  float2 a,b; 

  for (int bit = r; bit > 0; bit /= 2) 

  { 

    int di = i % bit;  

    int i0 = (i<<1) - di; 

    int i1 = i0 + bit; 

 

    sn = sincos((float)di*(-M_PI)/(float)(bit),&cs);  

    a = u[i0]; 

    b = u[i1]; 



 Esettanulmány: Jelfeldolgozás, 

diszkrét Fourier-transzformáció 
 

 233  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

    u[i0] = a + b; 

    u[i1] = mul( (float2)(cs,sn), a - b); 

 

    barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);  

  } 

 

  y[j+i*p] = u[revbits(2*r,i)]; 

  y[j+(i+r)*p] = u[revbits(2*r,i+r)]; 

} 

 

__kernel void ifft(__global const float2 * x,__global float2 * y,int p) 

{ 

  int r = get_local_size(0); 

  int i = get_local_id(0); 

  int k = get_group_id(0) % p; 

  int j = (get_group_id(0)-k) * 2 * r + k; 

 

  __local float2 u[LOCALSIZE]; 

 

  float alpha = M_PI*(float)k/(float)(r*p); 

  float sn,cs; 

  sn = sincos((float)i*alpha,&cs); 

  u[i] = mul( (float2)(cs,sn), x[get_group_id(0) + i * get_num_groups(0)] ); 

  sn = sincos((float)(i+r)*alpha,&cs); 

  u[i+r] = mul( (float2)(cs,sn), x[get_group_id(0) + (i+r) * get_num_groups(0)] ); 

 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

  float2 a,b; 

  for (int bit = r; bit > 0; bit /= 2) 

  { 

    int di = i % bit; 

    int i0 = (i<<1) - di; 

    int i1 = i0 + bit; 

    sn = sincos((float)di*(M_PI)/(float)(bit),&cs); 

    a = u[i0]; 

    b = u[i1]; 

    u[i0] = a + b; 

    u[i1] = mul( (float2)(cs,sn), a - b); 

    barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

  } 

 

  y[j+i*p]= (p==get_global_size(0)) ? (u[revbits(2*r,i)]/(float)(2*get_global_size(0))) 

: u[revbits(2*r,i)]; 

  y[j+(i+r)*p]= (p==get_global_size(0)) ? 

(u[revbits(2*r,i+r)]/(float)(2*get_global_size(0))) : u[revbits(2*r,i+r)]; 

} 

9.15. példa - fft.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <stopper.h> 

#include <openclinit.h> 

#include <CL/opencl.h> 

 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

 

void printF(float* m, int N) 

{ 

  int i; 

  for ( i= 0; i < 2*N; i+= 2 ) 

    printf("(%.1f, %.1f) ", m[i], m[i+1]); 

  printf("\n"); 

} 

 

int setLocalWorkSize(int gWS, int maxWG) 

{ 
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  if ( gWS < 4 ) 

    return 1; 

  if ( gWS/4 <= maxWG ) 

    return gWS/4; 

  return maxWG; 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem fMem, FMem, gMem; 

  cl_event event[2]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  size_t size; 

  cl_program program; 

  cl_kernel dftKernel, idftKernel; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  size_t local_work_size[2]; 

  cl_mem *input, *output; 

  char flags[100]; 

  unsigned int j, k, N; 

  int p, i; 

  float *f, *F, *g; 

   

  N= atoi(argv[1]); 

  p= N/2; 

   

  f= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

  g= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

  F= (float*)malloc(sizeof(float)*2*N); 

   

  for ( i= 0; i < 2*N; i+= 2 ) 

  { 

    f[i]= rand()%10; 

    f[i+1]= F[i]= F[i+1]= g[i]= g[i+1]= 0; 

  } 

   

  global_work_size[0]= p; 

  local_work_size[0]= setLocalWorkSize(global_work_size[0], 512); 

   

  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  fMem= clCreateBuffer(context, 0, N*2*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  FMem= clCreateBuffer(context, 0, N*2*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  gMem= clCreateBuffer(context, 0, N*2*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

   

  readSourceProgram("dftKernel.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

   

  sprintf(flags, "-DLOCALSIZE=%d", local_work_size[0]*2); 

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, flags, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  dftKernel= clCreateKernel(program, "fft", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

  idftKernel= clCreateKernel(program, "ifft", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, fMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*2*N, f, NULL, NULL, 

NULL); 
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  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, FMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*2*N, F, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, gMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*2*N, g, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

   

  input= &fMem; 

  output= &FMem; 

 

  // computing FFT 

   

  stopper st; 

  startS(&st); 

   

  for ( i= 1; i <= p; i= i * local_work_size[0]*2 ) 

  { 

    while ( local_work_size[0] != 1 && i*local_work_size[0]*2 > p ) 

      local_work_size[0]>>= 1; 

     

    err= clSetKernelArg(dftKernel, 0, sizeof(cl_mem), input); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg 0") 

    err= clSetKernelArg(dftKernel, 1, sizeof(cl_mem), output); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg 1") 

 

    err= clSetKernelArg(dftKernel, 2, sizeof(cl_int), &i); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg") 

     

    err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, dftKernel, 1, NULL, global_work_size, 

local_work_size, (i == 1 ) ? 0 : 1, (i == 1) ? NULL : event + (i+1)%2, event+(i)%2);  

    ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

     

    input= (input == &fMem) ? &FMem : &fMem; 

    output= (output == &fMem) ? &FMem : &fMem; 

  } 

  clWaitForEvents(1, event + (i+1)%2); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

  stopS(&st); 

   

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, *input, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*2*N, F, 0, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

  err= clEnqueueCopyBuffer(queue, *input, FMem, 0, 0, sizeof(float)*2*N, 0, NULL, 

event); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  input= &FMem; 

  output= &gMem; 

  local_work_size[0]= setLocalWorkSize(global_work_size[0], 512); 

   

  // computing iFFT 

   

  for ( i= 1; i <= p; i= i * local_work_size[0]*2 ) 

  { 

    while ( local_work_size[0] != 1 && i*local_work_size[0]*2 > p ) 

      local_work_size[0]>>= 1; 

     

    err= clSetKernelArg(idftKernel, 0, sizeof(cl_mem), input); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg") 

    err= clSetKernelArg(idftKernel, 1, sizeof(cl_mem), output); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg") 

 

    err= clSetKernelArg(idftKernel, 2, sizeof(cl_int), &i); 

    ERROR(err, "clSetKernelArg") 

    err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, idftKernel, 1, NULL, global_work_size, 

local_work_size, (i == 1 ) ? 0 : 1, (i == 1) ? NULL : event + (i+1)%2, event+(i)%2);  

    ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

 

    while ( local_work_size[0] != 1 && i*local_work_size[0]*2 > p ) 

      local_work_size[0]>>= 1; 

    input= (input == &FMem) ? &gMem : &FMem; 
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    output= (output == &FMem) ? &gMem : &FMem; 

  } 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, *input, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*2*N, g, 1, event + 

(i+1)%2, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  printF(f, N); 

  printF(F, N); 

  printF(g, N); 

   

  clReleaseMemObject(fMem); 

  clReleaseMemObject(FMem); 

  clReleaseMemObject(gMem); 

  clReleaseKernel(dftKernel); 

  clReleaseKernel(idftKernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

   

  free(kernelSource); 

  free(f); 

  free(F); 

  free(g); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", N); 

   

  return 0; 

} 

Az optimalizált kód elvárásainknak megfelelően hajszálnyival, de jobban teljesít, mint az előző szakaszban 

bemutatott kód (lásd 9.12. ábra). Hozzátesszük természetesen, hogy az FFT variációival elért futási idők már a 

mérési határunk küszöbéhez közelítenek, pontosabb eredményeket kaphatunk az OpenCL-

eseményobjektumokon alapuló időméréssel. 

9.12. ábra - CPU- és OpenCL-implementációk futási eredményeinek összehasonlítása. 

 

A gyors Fourier-transzformáció bemutatott implementációit Eric Bainville online elérhető munkái7 inspirálták. 

12. Összefoglalás 

A fejezetben áttekintettük egy nagyon fontos algoritmus, a diszkrét Fourier-transzformáció néhány lehetséges 

OpenCL-implementációját. A DFT jó lehetőséget adott, hogy kihasználjuk a vektortípusok lehetőségeit, 

látványosan demonstrálva, hogy a globális memória elérésein hogyan nyerhetünk akkor, ha nagyobb egységeket 

olvasunk egyszerre; valamint arról is meggyőződhettünk, hogy nem jelent problémát, ha egy algoritmust esetleg 

csak több kernelhívással tudunk megvalósítani. Természetesen arról is megbizonyosodhattunk, hogy az FFT 

algoritmus valóban gyorsabb, mint a definíció szerint implementált DFT, akár GPU-n, akár CPU-n futtatjuk azt. 

                                                           
7http://www.bealto.com/gpu-fft2.html 

http://www.bealto.com/gpu-fft2.html
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A DFT, illetve FFT kiválóan alkalmas párhuzamosításra, és alkalmazásainak széles körű elterjedtsége miatt 

szinte minden tudományterületen találkozhat vele az olvasó, így a levezetett igen hatékony FFT-implementáció 

igen hasznosnak bizonyulhat a gyakorlatban. 

A Fourier-transzformációt nem ismerő olvasó rövid betekintést kaphatott az elméletbe és az implementáció 

gyakorlatába, azonban a Fourier-transzformáció alkalmazásaiba csak korlátozottan, ezért javasoljuk, hogy az 

DFT mélyebb megértését, illetve alkalmazásainak elsajátítását és az OpenCL-programozás gyakorlását szem 

előtt tartva ne lépjen túl a fejezeten a következő szakaszban bemutatott, immár összetettebb feladatok megoldása 

nélkül. 

Ha felkeltettük az olvasó érdeklődését a diszkrét Fourier-transzformáció alkalmazásai vagy általánosságban a 

matematikai ortogonális transzformációk elmélete és gyakorlata iránt, ajánljuk az [17] könyvet, mely bevezetést 

nyújt a leggyakrabban alkalmazott ortogonális transzformációk használatába. 

13. Feladatok 

1. (★★) Végezze el a fejezetben bemutatott sebességteszteket saját hardverkörnyezetében, ábrázolja és 

értelmezze az eredményeket! 

2. (★★) Határozza meg, hogy a fejezetben bemutatott kernelek hány alkalommal olvassák a globális memóriát 

az N elemű vektor diszkrét Fourier-transzformáltjának kiszámítása során! 

3. (★★) A létrehozott kernelek alapján hozzon létre egy-egy kernelt, amely egy logikai paramétertől függően 

tud megvalósítani DFT- és inverz DFT-transzformációt! 

4. (★★★) Írjon függvényt, amely az utolsóként levezetett FFT-transzformáció kódját futásidőben állítja elő, a 

ciklusokat kifejtve! Hasonlítsa össze az így kapott kernel futási idejét az eredeti kernel futási idejével! 

5. (★★★) Implementáljon FFT-transzformációt image1d_t típusú objektumokra, és hasonlítsa össze a futási 

sebességét a fejezetben implementált kernelekével! 

6. (★★★) Készítsen kernelt, amely paraméterként kap egy pufferobjektumban reprezentált intenzitásképet, 

kiszámítja a globális azonosító által indexelt sor Fourier-transzformáltját, és a második paraméterként kapott 

pufferobjektum mint kép megfelelő indexű sorába írja azt! 

7. (★★★) Készítsen kernelt, amely paraméterként kap egy pufferobjektumban reprezentált intenzitásképet, 

kiszámítja a globális azonosító által indexelt oszlop Fourier-transzformáltját, és a második paraméterként 

kapott pufferobjektum mint kép azonos indexű oszlopába írja azt! 

8. (★★★) Készítsen programot, amely kiszámítja egy pufferobjektumban ábrázolt intenzitáskép 2D Fourier-

transzformáltját, amelyet úgy definiálunk, hogy előbb kiszámítjuk a sorok Fourier-transzformáltját, majd az 

eredményként kapott képen az oszlopok Fourier-transzformáltját! Az eredményként kapott kép komplex 

értékeket tartalmaz, mentse intenzitásképbe ezek abszolútértékének logaritmusát, és értelmezze a kapott 

képet! 

9. (★★★) Készítsen az előzővel azonos működésű programot, amely az intenzitásképet képobjektumként 

kezeli, és hasonlítsa össze annak futási idejét a pufferobjektummal reprezentált képekkel dolgozó program 

futási idejével! 

10. (★★★) Készítsen programkönyvtárat, amely képes float típusú komplex értékeket tartalmazó vektor 

és kép FFT- és inverz FFT-transzformáltjának kiszámítására! A programkönyvtár fedje el a felhasználó elől 

az OpenCL-eszközrendszer használatát, a végrehajtást az első platform első eszközén végezzük! 

11. (★★★) Készítsen programot, amely parancssori argumentumként kapja egy vektort tartalmazó 

szöveges fájl nevét, valamint egy százalékban értendő lebegőpontos számot (p). A program számítsa ki a 

vektor Fourier-transzformáltját, és határozza meg azt számot (A), amelytől a vektor Fourier-transzformáltját 

alkotó komplex számok p százalékának abszolútértéke kisebb. A program távolítsa el (nullázza ki) a 

transzformált azon elemeit, amelyek abszolútértéke kisebb, mint A! Vizsgálja meg, hogy különböző A 

értékek esetén mennyire tér el az eredeti vektor az inverz transzformáció eredményeként kapott vektortól! 

Ábrázolja az eredeti és az implementált veszteséges tömörítéssel kapott vektor távolságát p függvényében! 
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12. (★★★) A képekre alkalmazott diszkrét Fourier-transzformáció eredményét a kép közepére centrálva 

szokás megjeleníteni, azaz a legkisebb (0) frekvenciájú együttható kerül a kép S/2, O/2 koordinátájú pixelére, 

ahol S a kép sorainak, O a kép oszlopainak száma. Ehhez az elrendezéshez a képre alkalmazott Fourier-

transzformáció eredményeként előálló, komplex elemeket tartalmazó képet négy szegmensre kell osztani a 

kép függőleges és vízszintes felező egyenesei segítségével, s az így kapott szegmenseket külön-külön 180 

fokkal körbefordítani. Készítsen kernelt (és annak működését demonstráló gazdaprogramot), amely elvégzi a 

paraméterként kapott képen a leírt transzformációt! 

13. (★★★) Készítsen frekvencia alapú szűrést megvalósító alkalmazást. A program parancssori 

argumentumként kapja egy kép nevét, illetve egy frekvenciaértéket a [0,1] tartományból, a < vagy > 

utótaggal kiegészítve. A program számítsa ki az argumentumként kapott kép diszkrét Fourier-

transzformáltját. A kapott frekvencia, illetve az azt követő utótag értékétől függően 

• < esetén valósítson meg felüláteresztő szűrést, azaz nullázza ki a diszkrét Fourier-transzformált azon 

elemeit, amelyekhez tartozó hullámok függőleges vagy vízszintes frekvenciája kisebb, mint a < szimbólum 

előtt kapott érték; 

• > esetén valósítson meg aluláteresztő szűrést, azaz nullázza ki a diszkrét Fourier-transzformált azon 

elemeit, amelyekhez tartozó hullámok függőleges vagy vízszintes frekvenciája kisebb, mint a > szimbólum 

előtt kapott érték. 
A diszkrét Fourier-transzformált kép i,j indexű komplex eleméhez tartozó függőleges és vízszintes 

frekvenciát 
 

 

(9.25) 

módon számíthatjuk ki, ahol S a kép sorainak, O a kép oszlopainak száma, és kihasználtuk, hogy egy 

tetszőleges N elemű vektor Fourier-transzformációja esetén a transzformált i-edik és N-i-1-edik elemei 

ugyanolyan nagyságú frekvenciához tartoznak. A szűrést követően a program alkalmazzon inverz diszkrét 

Fourier-transzformációt, és írja lemezre a képet a harmadik parancssori argumentumként kapott néven. A 

második parancssori argumentum például 0,25< esetén felüláteresztő szűrést valósít meg, melynek során a 

képet előállító hullámok közül az alacsony frekvenciájúak jelentős részét eltávolítjuk, így az eredményként 

kapott képen várhatóan kiemelten jelentkeznek a kép apró, nagyfrekvenciás részletei. 

14. (★★★) Készítsen programot, amely parancssori argumentumként kap egy képet, illetve egy tetszőleges 

konvolúciós szűrőt (ennek megadása történhet valamilyen konstans segítségével, melyhez a program rendel 

hozzá szűrőt), a program számítsa ki a kép és a szűrő diszkrét Fourier-transzformáltját, szorozza össze 

pontonként a kapott komplex értékű képeket, majd az eredményként kapott képre alkalmazzon inverz 

diszkrét Fourier-transzformációt, és írja fájlba. A szűrő diszkrét Fourier-transzformációjának kiszámításánál 

az alábbiak szerint járjon el: 

• A szűrő diszkrét Fourier-transzformáltja azonos méretű kell legyen a kép diszkrét Fourier-

transzformáltjával. 

• Ehhez a szűrő 0,0 indexű, azaz ,,középső'' eleméhez tartozó súlyt helyezze egy, a szűrendő képpel 

megegyező méretű, 0 értékekkel feltöltött F kép 0,0 indexű helyére, a szűrőhöz tartozó többi súlyt pedig 

periodikus határfeltétellel írja az F képbe, azaz a szűrő i,j eltolásához tartozó súly az F kép k,l indexű 

helyére kerüljön, ahol 
 

 
(9.26) 

 

 
(9.27) 
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ahol S és O a szűrendő kép sorainak és oszlopainak számát jelöli. 

15. (★★★) A diszkrét Fourier-transzformációhoz nagyon hasonló, azonban csak valós aritmetikát használó 

ortogonális transzformáció az ún. diszkrét koszinus-transzformáció (DCT), mely többek között a JPG 

képtömörítési eljárás alapját is adja. Implementálja a DCT- és inverz DCT-transzformációkat az alábbi 

formulák szerint! 
 

 
(9.28) 

 

 
(9.29) 
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10. fejezet - Esettanulmány: Fizika, 
részecskeszimuláció 

Utolsó esettanulmányunk a rendkívül széleskörűen alkalmazott fizikai szimulációk területéhez kapcsolódik. 

Első pillantásra talán úgy tűnhet, hogy csak marginális fizikai alkalmazásokról van szó, manapság azonban a 

szimulációs módszerek szinte minden mérnöki, tervezési területen jelen vannak. Gondoljunk csak arra, hogy 

sokkal gazdaságosabb például egy autó törési tulajdonságait megfelelően pontos és részletes számítógépes 

szimulációval tesztelni, mint újra és újra megépíteni, majd összetörni az autót. 

A fejezet hátralévő részében N darab részecske/objektum viselkedését modellezzük, szimuláljuk gravitációs erő 

jelenléte esetén. Elsőként áttekintjük a probléma megértéséhez szükséges elméleti hátteret, majd a korábbi 

esettanulmányokkal analóg módon vesszük sorra a szekvenciális CPU, majd OpenCL-implementációt és az 

optimalizáció egyes lépéseit. 

1. Elméleti háttér 

Egy pontszerűnek tekinthető objektum helyzetét a háromdimenziós térben, a szokásos, derékszögű 

koordinátarendszerben egy r∈ℝ3 vektorral írhatjuk le. Ha ismerjük, hogy az r vektor hogyan változik az idő 

függvényében, akkor ismerjük az objektum mozgását, hiszen meg tudjuk mondani, hogy mely pillanatban hol 

található. Az időtől függő r vektort r(t) alakban szokás hivatkozni, amely egy vektorértékű függvény: 
 

 (10.1) 
 

 (10.2) 

mely a koordinátáit a t időpillanatban meghatározó rx, ry, rz:ℝ→ ℝ függvényekből áll. 

Az r(t) függvény idő szerinti deriváltjának értéke a t pillanatban azt adja meg, hogy az r(t) függvény milyen 

gyorsan változik a t pillanatban. Ezen deriváltra sebességként hivatkozunk. A sebesség szorosan kapcsolódik a 

valós világból ismert sebességfogalomhoz, azzal a különbséggel, hogy r-hez hasonlóan egy adott pillanatban a 

sebesség is háromdimenziós vektormennyiség. Ennek oka, hogy három különböző koordinátatengely irányában 

három különböző sebességgel változhat az objektum helyzete. Formálisan 
 

 (10.3) 
 

 (10.4) 

A v(t) függvény komponensei ismét egyértékű függvények: vx , vy , vz: ℝ→ℝ. A hétköznapi nyelvben használt 

sebességfogalmunk a sebesség nagyságára utal. A v(t) háromkomponensű sebességvektor használatával a 

sebesség nagyságát egy t időpillanatban a vektor hosszával/normájával fejezhetjük ki: 

. A v(t) függvény idő szerinti deriváltjának értéke a t pillanatban azt adja 

meg, hogy a v(t) függvény milyen gyorsan változik a t pillanatban. Ezen deriváltra gyorsulásként hivatkozunk. 

A sebességhez hasonlóan a gyorsulás is háromkomponensű vektormennyiség lesz, ugyanis a háromkomponensű 

sebesség három koordinátatengely irányában három különböző módon változhat egyszerre. Formálisan: 
 

 (10.5) 
 

 (10.6) 

Az a(t) függvény komponensei a sebességhez és a helyzetet leíró r függvényhez hasonlóan szintén egyértékű 

függvények: ax, ay, az: ℝ→ℝ. A gyorsulás nagyságát egy t pillanatban a gyorsulásfüggvény által meghatározott 

vektor hosszaként kapjuk, azaz . Folytathatnánk függvényeink deriválását, 

újabb és újabb fogalmakat bevezetve, de a tapasztalat azt mutatja, hogy felesleges, a fizika törvényei ugyanis 

mindig a testek gyorsulását határozzák meg. Newton második törvénye szerint 
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 (10.7) 

azaz egy testre ható erő megegyezik a test tömegének és gyorsulásának szorzatával. Természetesen egyszerű 

esetben a tömeget állandónak tekinthetjük, így Newton törvénye úgy is megfogalmazható, hogy egy test 

gyorsulása egyenesen arányos a rá ható erővel, és az arányossági tényező . Mivel egy testre időben változó erő 

hathat, ezért a fenti kifejezést a korábban levezetett, időtől függő, háromkomponensű gyorsulás függvénnyel 

felírva: 
 

 (10.8) 

ahol F(t) egy időtől függő vektormennyiség: F(t): ℝ→ℝ3. 

A szuperpozíció elve alapján ha egy testre nem csak egy, hanem több F1(t), ..., FN(t) erő hat, akkor azok összege 

jelenik meg a bal oldalon, azaz 
 

 
(10.9) 

A fizikai problémák jellege a következő: ismerjük, hogy milyen erő(k) hat(nak) egy objektumra, és szeretnénk 

meghatározni, hogy milyen pályán, azaz hogyan fog mozogni. Fenti jelöléseinkkel ismerjük az F(t) vektort, és 

szeretnénk meghatározni r(t)-t. Feltételezve, hogy ismerjük a test m tömegét, F(t) ismerete azt jelenti, hogy 

ismerjük a(t)-t. Mivel az a(t) függvény az r(t) függvény második deriváltja, az a(t) kétszeri integrálásával 

megkaphatjuk r(t)-t, azaz a test pályáját. Ha a testre ható erő vagy erők összege konstans, az integrálás könnyen 

elvégezhető, r(t) az időnek négyzetes függvénye lesz. A gyakorlatban azonban általában nem ilyen egyszerű a 

helyzet. 

Célunk a gravitációs erő hatására mozgó testek mozgásának modellezése. r(1) és r(2) pontokon elhelyezkedő m(1) és 

m(2) tömegű testek esetén az r(2) ponton lévő test által az r(1) ponton lévő testre ható gravitációs erő az alábbi 

alakban fejezhető ki: 
 

 

(10.10

) 

ahol G a gravitációs állandó. 

Legyen adott N test, melyek helyvektorai egy adott időpillanatban r(1), ..., r(N), tömegük rendre m(1), ..., m(N). Az i-

edik részecskére az adott időpillanatban ható eredő erő 
 

 

(10.11

) 

Ezek alapján a vizsgált i-edik részecske gyorsulása a vizsgált időpillanatban 
 

 

(10.12

) 

Az i-edik test gyorsulása egy adott időpillanatban tehát meghatározható. Ahhoz azonban, hogy az r (i)(t) pályát 

megkapjuk, nem elegendő az a(i) értékét egy időpillanatban ismerni, minden pillanatban tudnunk kell azt, azaz 

ismernünk kell az a(i)(t) függvényt, hogy integrálni tudjunk. A problémát az jelenti, hogy a(i) kifejezésében 

szerepel r(i), mitöbb, az összes többi test helyzetét leíró r(k), amelyek azonban a rájuk ható erők integráljaiként 

adódnak. Mindezt összefoglalva az alábbi egyenletrendszerhez jutunk: 
 

 

(10.13

) 
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ahol r(k)(t) hasonló alakú integrál a k indexű részecskére. A rendszer megoldásához tehát egy csatolt 

differenciálegyenlet-rendszert kell megoldanunk, melynek mérete a testek számától függően igen nagy is lehet. 

A probléma analitikus megoldása igen nehéz, sok részecske esetén közel lehetetlen. 

Alkalmazhatunk ugyanakkor numerikus megoldást, egyfajta közelítést: vizsgáljuk a fent leírt N részecskés 

rendszert egy meglehetősen kicsi, |t_1 - t_0|= dt időintervallumban. Ha dt-t kellően kicsinek választjuk, 

feltehetjük, hogy a test gyorsulása az egész időintervallumban konstans, vagyis a testre ható erők is konstansnak 

tekinthetők, azaz a(i)(t)= c, t∈  [t0, t1[. Ha a kicsiny időintervallumban a gyorsulás konstans, akkor a sebesség az 

intervallum végére a(i)(t0)dt= cdt-vel módosul, azaz v(i)(t1)= v(i)(t0) + cdt. Mivel v(i)(t) lineárisan változik a [ t0, t1[ 

intervallumban, a dt idő alatti átlagos sebesség (v(i)(t1) + v(i)(t0))/2, azaz (v(i)(t0) + cdt + v(i)(t0))/2= v(i)(t0) + cdt/2 

lesz, így a test helye a dt intervallumban az átlagos sebesség és a dt idő szorzatával változik, azaz 
 

 (10.14

) 

Ezzel lényegében meg is kaptuk a szimuláció alapjául szolgáló numerikus algoritmust: ha ismerjük a test 

helyzetét és sebességét a t0 időpillanatban, a 10.14. formula alapján meg tudjuk határozni azokat a t1 

időpillanatban. A c konstans, vagyis az adott időpillanatban konstansnak tekintett gyorsulás a gravitációs 

erőtörvény alapján 
 

 

(10.15

) 

A [t0, t1[ időintervallumra tett feltételezésünket továbbra is tarthatjuk, azaz élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy 

a [t1, t2[ =dt intervallum is olyan kicsiny, hogy a gyorsulás, illetve a részecskére ható erő állandónak tekinthetők, 

így a fentihez hasonló módon kiszámíthatjuk a test(ek) új helyét a t2 pillanatban. Az algoritmus tehát a 

következő pontokban foglalható össze: 

1. Adott N darab test tömege (m(1), ..., m(N)), a kezdeti időpillanatban tekintett helyvektora (r(1)(t0), ..., r(N)(t0)) és 

sebességvektora (v(1)(t0), ..., v(N)(t0)). 

2. Az a(i), dt intervallumban konstansnak tekintett gyorsulás komponenseit a testekre a kezdeti időpillanatban 

ható erők összegének és a test tömegének hányadosaként, a gravitációs erőtörvény alapján számíthatjuk ki: 
 

 

(10.16

) 

A többkomponensű függvények koordinátáinak kifejtésével: 
 

 

(10.17

) 

3. A kapott, közelítőleg konstansnak tekintett gyorsulás alapján az i-edik test helyét a t1= t0 + dt időpillanatban 

az 
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 (10.18

) 

összefüggéssel, vagy koordinátákra lebontva az 
 

 

(10.19

) 

alapján számíthatjuk ki. 

4. A második és harmadik lépést annyiszor ismételjük, ahány dt hosszúságú időintervallumra szeretnénk 

szimulálni a rendszer viselkedését. 

A fent leírt séma fizikai szimulációs problémák széles körére alkalmazható. Problémától függően az erő 

kicserélhető az elektromágnesség területén megjelenő Coulomb-erőre, súrlódási erőre stb. A részecskék kezdeti 

helyzete alkothatja egy ruha szövetét, más részecskék kezdősebessége lehet egy fegyver lövedékére jellemező 

200 m/s, így szimulálhatjuk például egy lövedék becsapódásának részleteit. 

2. CPU-implementáció 

Olyan programot készítünk, amely a (-1,-1,-1), (1,1,1) sarokpontú, 2 oldalhosszúságú, origóra centrált 

kockatérfogatban véletlenszerűen elhelyezkedő, véletlenszerű tömegű, véletlenszerű kezdősebességgel 

rendelkező részecskék mozgását szimulálja, kizárólag a gravitációs erő hatásait figyelembe véve. 

Programunk parancssori argumentumként kapja a részecskék számát (N), az iterációs lépések számát 

(iterations) és a dt időintervallumot (dt). 

10.1. példa - simulate.c:74-115 

{ 

  int i, j, k, N= atoi(argv[1]), iterations= atoi(argv[2]); 

  float *r, *v, *m, *tmp, dt= atof(argv[3]); 

  float* image; 

  unsigned int rows= 256, columns= 256; 

  char filename[100]; 

  stopper st; 

 

  r= (float*)malloc(sizeof(float)*N*3); 

  v= (float*)malloc(sizeof(float)*N*3); 

  tmp= (float*)malloc(sizeof(float)*N*3);   

  m= (float*)malloc(sizeof(float)*N); 

  image= (float*)malloc(sizeof(float)*rows*columns); 

   

  init(r, v, m, N); 

   

  for ( i= 0; i < iterations; ++i ) 

  { 

    startS(&st); 

    simulate(r, v, m, tmp, N, dt); 

    stopS(&st); 

     

    sprintf(filename, "output_01_%04d.pgm", i); 

    writeImage(r, N, image, rows, columns, m, 0, 1, filename); 

    sprintf(filename, "output_02_%04d.pgm", i); 

    writeImage(r, N, image, rows, columns, m, 0, 2, filename); 

    sprintf(filename, "output_12_%04d.pgm", i); 

    writeImage(r, N, image, rows, columns, m, 1, 2, filename); 

  } 

   

  free(r); 

  free(v); 

  free(m); 

  free(tmp); 
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  free(image); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", N); 

   

  return 0; 

} 

 

Az r tömbben tároljuk a részecskék koordinátáit. A tömb szervezése a következő: az i-edik részecske 

koordinátáit a tömb egymást követő, 3i, 3i+1 és 3i+2 indexű helyein tároljuk. Hasonló szervezéssel tároljuk a v 

tömbben a részecskék aktuális sebességét, az m tömbben pedig az egyes részecskék tömegét. A kezdőpozíciók, 

sebességek és tömegek értékét az init függvény segítségével állítjuk be. 

10.2. példa - simulate.c:8-21 

{ 

  int i; 

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

  { 

    r[3*i]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    r[3*i+1]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    r[3*i+2]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    v[3*i]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1 

    v[3*i+1]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1 

    v[3*i+2]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    m[i]= ((float)rand())/RAND_MAX; 

  } 

} 

 

 

A szimuláció lelke a főprogramban lévő ciklus, melyben iterálva hívjuk a simulate függvényt. 

10.3. példa - simulate.c:23-55 

{ 

  int i, j, k; 

  float ax, ay, az; 

  float dx, dy, dz; 

  float ir; 

  float ir3; 

  float f; 

  for ( i= 0; i < 3*N; i+= 3 ) 

  { 

    ax= ay= az= 0.0f; 

    for ( j= 0; j < 3*N; j+= 3 ) 

    { 

      dx= r[j]-r[i]; 

      dy= r[j+1]-r[i+1]; 

      dz= r[j+2]-r[i+2]; 

      ir= 1.0/sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz + 0.01); 

      ir3= ir*ir*ir; 

      f= m[j/3]*ir3; 

      ax+= f*dx; 

      ay+= f*dy; 

      az+= f*dz; 

    } 

    tmp[i]= r[i] + dt*v[i] + 0.5*dt*dt*ax; 

    tmp[i+1]= r[i+1] + dt*v[i+1] + 0.5*dt*dt*ay; 

    tmp[i+2]= r[i+2] + dt*v[i+2] + 0.5*dt*dt*az; 

    v[i]+= dt*ax; 

    v[i+1]+= dt*ay; 

    v[i+2]+= dt*az; 

  } 

  for ( i= 0; i < 3*N; ++i ) 

      r[i]= tmp[i]; 

} 
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A függvény paraméterként kapja az r, v és m tömböket, az N és dt értékeket, valamint egy, az r-rel megegyező 

méretű tmp tömböt. A tmp tömb célja, hogy átmenetileg tároljuk benne az egyes részecskékhez kiszámított új 

pozíciókat. Erre azért van szükség, mert a részecskék tn+1 időpillanatban felvett új pozícióinak kiszámításakor 

minden részecskének a tn időpillanatbeli helyzetét kell felhasználnunk. Ez csak úgy tehető meg, ha nem 

módosítjuk az r tömb tartalmát, amíg minden részecske új pozícióját meg nem határoztuk, s ehhez használjuk 

fel átmeneti tárolóként a tmp tömböt. A simulate függvény kódjában éppen a korábban levezetett numerikus 

közelítést megvalósító algoritmus fedezhető fel. A részecskék távolságának kiszámításánál megjelenik egy 

empirikusan beállított 0,01 érték. Erre azért van szükség, hogy a részecskék távolsága sohase legyen 0, ekkor 

ugyanis az erő, s így a gyorsulás végtelenre nőne. Megjegyezzük, hogy ez nem jelent megszorítást a valósághoz 

képest, mert a valóságban sem lehet egy pontban két részecske. 

A szimuláció során fizikai jelentéssel bíró számok kiszámítása és értelmezése nélkül nehezen szerezhetünk 

benyomást a történésekről. Hogy mégis képet kapjunk róla, hogy programunk működik, alternatív 

megközelítésként a vizualizáció mellett döntöttünk, egész pontosan a (-1, -1, -1), (1, 1, 1) sarokpontú, origó 

középpontú térrész egyes vetületeit mentjük ki PGM-képként. Ezen műveletre a writeImage függvényt 

használjuk, amely paraméterként kapja a részecskék koordinátáinak tömbjét, a leképezéshez használandó kép 

mutatóját annak méreteivel, a részecskék tömegeit tartalmazó tömböt, a leképezés síkját meghatározó 

koordinátákat, valamint a fájl nevét, amelybe a képet kiírjuk. 

10.4. példa - simulate.c:57-72 

{ 

  int i; 

  int rr, cc; 

  for ( i= 0; i < rows*columns; ++i ) 

    image[i]= 0; 

   

  for ( i= 0; i < 3*N; i+= 3 ) 

  { 

    rr= r[i+coord0]*rows/2 + rows/2; 

    cc= r[i+coord1]*columns/2 + columns/2; 

    if ( rr >= 0 && cc >= 0 && rr < rows && cc < columns ) 

      image[rr*columns + cc]+= m[i/3]; 

  } 

  writePGM(filename, image, rows, columns); 

} 

 

 

A paraméterként kapott koordinátapár úgy értelmezhető, hogy 0 értéket rendelünk az x tengelyhez, 1 értéket az 

y tengelyhez, 2 értéket a z tengelyhez. A két koordináta meghatározza, hogy milyen irányú párhuzamos 

projekcióval képezzük le a részecskék pozícióit a képre. A leképezés során a 2 oldalhosszúságú, négyzet alakú 

térrészt vizualizáljuk a képen, oly módon, hogy minden képpontban a képponthoz tartozó részecskék tömegeit 

adjuk össze, azaz minél világosabb lesz egy képpont, annál nagyobb össztömegű részecske van ott jelen. 

A főprogramot 

user@linux> ./simulate 10000 100 0.001 

paraméterezéssel híva, 10000 részecske mozgását szimuláljuk, 100 lépésen keresztül, dt= 0,001 időléptékkel. A 

10.1. ábrán az előálló képsorozatból jelenítünk meg néhányat. Az első oszlop a 0,1 síkhoz, a második oszlop a 

0,2 síkhoz tartozik, a harmadik oszlop az 1,2 síkra történő vetítés eredménye. Az egyes sorok rendre t= {0, 19, 

22, 47, 99}dt időkhöz tartoznak. Érdekes jelenség figyelhető meg: a kezdetben egyenletes eloszlású részecskék 

a térrész középpontja felé egyre gyorsabban mozognak, majd ez a mozgás a térrész középpontján átcsap, és 

állandósul egy viszonylag rendezett struktúrájú, a középpont körüli forgó mozgás. 

10.1. ábra - A gravitációs szimuláció néhány kimenete 10000 részecske, 100 lépés és 

0,001 időlépték paraméterek esetén 
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3. Naiv OpenCL-implementáció 

A CPU-implementáció könnyen átültethető OpenCL-re. A szokásos stratégiát követve a külső ciklust elhagyjuk, 

helyét átveszik a munkaelemeknek kiosztott feladatok, minden más lényegében változatlan marad. A kernelkód 

az alábbi módon alakul: 

10.5. példa - simulate.k 

__kernel void simulation(__global float* r, __global float* v, __global float* m, 

__global float* tmp, float dt) 

{ 

  int i= 3*get_global_id(0), j, k; 

  int N= get_global_size(0); 

  float ax, ay, az; 

  float dx, dy, dz; 

  float ir; 

  float ir3; 

  float f; 

 

  ax= ay= az= 0.0f; 

  for ( j= 0; j < 3*N; j+= 3 ) 

  { 

    dx= r[j]-r[i]; 

    dy= r[j+1]-r[i+1]; 

    dz= r[j+2]-r[i+2]; 

    ir= 1.0/sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz + 0.01); 

    ir3= ir*ir*ir; 

    f= m[j/3]*ir3; 

    ax+= f*dx; 

    ay+= f*dy; 

    az+= f*dz; 

  } 

  tmp[i]= r[i] + dt*v[i] + 0.5*dt*dt*ax; 

  tmp[i+1]= r[i+1] + dt*v[i+1] + 0.5*dt*dt*ay; 

  tmp[i+2]= r[i+2] + dt*v[i+2] + 0.5*dt*dt*az; 

  v[i]+= dt*ax; 

  v[i+1]+= dt*ay; 

  v[i+2]+= dt*az; 

} 
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A kernelt meghajtó gazdaprogram könnyen kialakítható a korábban bevezetett függvények segítségével. Hogy 

egyszerűsítsük a főprogram szerkezetét, a magját alkotó iterációt, bevezetünk egy újabb függvényt 

(writeImages), amely a writeImage függvény korábbi három hívásáról gondoskodik. A munkaelemek száma 

értelemszerűen a részecskék számával egyezik meg. 

10.6. példa - platform.c:27:167 

{ 

  int i; 

  int rr, cc; 

  for ( i= 0; i < rows*columns; ++i ) 

    image[i]= 0; 

   

  for ( i= 0; i < 3*N; i+= 3 ) 

  { 

    rr= r[i+coord0]*rows/2 + rows/2; 

    cc= r[i+coord1]*columns/2 + columns/2; 

    if ( rr >= 0 && cc >= 0 && rr < rows && cc < columns ) 

      image[rr*columns + cc]+= m[i/3]; 

  } 

  writePGM(filename, image, rows, columns); 

} 

 

void writeImages(float* r, int N, float* image, unsigned int rows, unsigned int columns, 

float* m, int idx) 

{ 

  char filename[100]; 

   

  sprintf(filename, "output01%04d.pgm", idx); 

  writeImage(r, N, image, rows, columns, m, 0, 1, filename); 

  sprintf(filename, "output02%04d.pgm", idx); 

  writeImage(r, N, image, rows, columns, m, 0, 2, filename); 

  sprintf(filename, "output12%04d.pgm", idx); 

  writeImage(r, N, image, rows, columns, m, 1, 2, filename); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_mem rMem, vMem, mMem, tmpMem; 

  cl_event event[2]; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  size_t size; 

  cl_program program; 

  cl_kernel simulationKernel; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength; 

  size_t global_work_size[2]; 

  int i, j, k, N= atoi(argv[1]), iterations= atoi(argv[2]); 

  float *r, *v, *m, *tmp, dt= atof(argv[3]); 

  float* image; 

  unsigned int rows= 256, columns= 256; 

  char filename[100]; 

  stopper st; 

 

  r= (float*)malloc(sizeof(float)*N*3); 

  v= (float*)malloc(sizeof(float)*N*3); 

  tmp= (float*)malloc(sizeof(float)*N*3);   

  m= (float*)malloc(sizeof(float)*N); 

  image= (float*)malloc(sizeof(float)*rows*columns); 

   

  init(r, v, m, N); 

 

  global_work_size[0]= N; 
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  createContextAndCommandQueue(&context, &queue, devices, &numDevices); 

   

  rMem= clCreateBuffer(context, 0, N*3*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  vMem= clCreateBuffer(context, 0, N*3*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  mMem= clCreateBuffer(context, 0, N*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  tmpMem= clCreateBuffer(context, 0, N*3*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

   

  readSourceProgram("simulation.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

     

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  simulationKernel= clCreateKernel(program, "simulation", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, rMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*3*N, r, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, vMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*3*N, v, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, mMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*N, m, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, tmpMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*3*N, tmp, NULL, 

NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

   

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 0, sizeof(cl_mem), &rMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 1, sizeof(cl_mem), &vMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 2, sizeof(cl_mem), &mMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 3, sizeof(cl_mem), &tmpMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 4, sizeof(cl_float), &dt); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

 

  for ( i= 0; i < iterations; ++i ) 

  { 

    startS(&st); 

    err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, simulationKernel, 1, NULL, global_work_size, 

NULL, i == 0 ? 0 : 1, i == 0 ? NULL : event + 1, event);  

    ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

    clWaitForEvents(1, event); 

    ERROR(err, "clWaitForEvents") 

    stopS(&st); 

     

    err= clEnqueueCopyBuffer(queue, tmpMem, rMem, 0, 0, sizeof(float)*3*N, 0, NULL, 

event + 1); 

    ERROR(err, "clEnqueueCopyBuffer") 

    err= clEnqueueReadBuffer(queue, rMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*3*N, r, 0, NULL, 

NULL); 

    ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

     

    writeImages(r, N, image, rows, columns, m, i); 

  } 

 

  clReleaseMemObject(rMem); 

  clReleaseMemObject(vMem); 

  clReleaseMemObject(tmpMem); 

  clReleaseMemObject(mMem); 

  clReleaseKernel(simulationKernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 
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  clReleaseContext(context); 

   

  free(kernelSource); 

  free(r); 

  free(v); 

  free(tmp); 

  free(m); 

   

  tprintf(&st, "%d\n", N); 

   

  return 0; 

} 

Az alkalmazás tesztelése során egy iteráció végrehajtásának idejét mérjük N∈ {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 

1024, 2048, 4096, 8192} részecske esetén. A 10.2. ábrán a szekvenciális CPU-implementáció és a naiv 

OpenCL-kód kerül összehasonlításra. Megjegyezzük, hogy ezek az adatok megint csak jelzésértékűek, más 

CPU-k, illetve GPU-k esetén egészen más eredményeket kaphatunk. 

10.2. ábra - A szekvenciális CPU- és naiv OpenCL-implementációk összehasonlítása 

 

Az ábrán jól látható, hogy a szerző hardverkörnyezetében a kód egyszerű OpenCL-re történő átültetésével 

jelentősen nő a szimuláció egy lépésének végrehajtási sebessége. Lássuk, további optimalizációs lépések esetén 

meddig növelhetjük a teljesítményt! 

4. Vektortípusok használata 

Mivel a végrehajtandó műveletek számán nem igazán tudunk csökkenteni, az optimalizálás fő célja a globális 

memória eléréseinek csökkentése lehet. Ennek kényelmes eszközét nyújtják a vektortípusok, melyek lehetővé 

teszik, hogy egy munkaelem végrehajtása során ne három különböző lépésben olvassuk be az éppen vizsgált 

részecske koordinátáit, hanem egyetlen lépésben tegyük azt meg. A kernel az alábbi módon változik. 

10.7. példa - simulate.k 

__kernel void simulation(__global float3* r, __global float3* v, __global float* m, 

__global float3* tmp, float dt) 

{ 

  int i= get_global_id(0), j, k; 

  int N= get_global_size(0); 

  float3 a; 

  float3 d; 

  float ir; 

  float ir3; 

  float f; 

 

  a= (float3)(0.0f, 0.0f, 0.0f); 

  for ( j= 0; j < N; ++j ) 

  { 

    d= r[j] - r[i]; 
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    ir= 1.0/sqrt(dot(d, d) + 0.01); 

    ir3= ir*ir*ir; 

    f= m[j]*ir3; 

    a+= d*f; 

  } 

  tmp[i]= r[i] + dt*v[i] + 0.5*dt*dt*a; 

  v[i]= v[i]+ dt*a; 

} 

 

A futási tesztek eredményeit a 10.3. ábrán foglaljuk össze, melyből jól látszik, hogy a vektortípusok használata 

elvárásunknak megfelelően megnövelte programunk hatékonyságát, ugyanakkor a kernelkód is áttekinthetőbb, 

olvashatóbb lett. 

10.3. ábra - A szekvenciális CPU- és párhuzamos OpenCL-implementációk 

összehasonlítása 

 

5. OpenCL C optimalizálás 

A kernelkódot megvizsgálva észrevehetjük, hogy az r[i] vektor elérése a belső ciklus minden lépésében 

megtörténik. Feltételezhetjük, hogy ha kiemeljük ezen vektor elérését a ciklusból, s a vektort a privát 

memóriában tárolt lokális változóban tároljuk, tovább csökkenthetjük a globális memória eléréseinek számát, 

ezzel ismét futási időt spórolva. Hasonló észrevételt tehetünk a v[i] vektorhoz kapcsolódóan, jóllehet egy 

munkaelem végrehajtása alkalmával csak kétszer érjük el olvasási céllal. Optimalizációs lépésünkben 

bevezetjük és megfelelően inicializáljuk, majd használjuk az ri és vi változókat, melynek hatására 

kernelkódunk az alábbira változik: 

10.8. példa - simulate.k 

__kernel void simulation(__global float3* r, __global float3* v, __global float* m, 

__global float3* tmp, float dt) 

{ 

  int i= get_global_id(0), j, k; 

  int N= get_global_size(0); 

  float3 a; 

  float3 d; 

  float3 ri= r[i]; 

  float3 vi= v[i]; 

  float ir; 

  float ir3; 

  float f; 

 

  a= (float3)(0.0f, 0.0f, 0.0f); 

  for ( j= 0; j < N; ++j ) 

  { 

    d= r[j] - ri; 

 

    ir= 1.0/sqrt(dot(d, d) + 0.01); 
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    ir3= ir*ir*ir; 

    f= m[j]*ir3; 

    a+= d*f; 

  } 

  tmp[i]= ri + dt*vi + 0.5*dt*dt*a; 

  v[i]= vi + dt*a; 

} 

 

Gazdaprogramunk természetesen változatlan marad. A futási eredmények (10.4. ábra) jól demonstrálják, hogy 

valóban sikerült tovább csökkentenünk a globális memória eléréseinek számát, s ezáltal növelni programunk 

sebességét. 

10.4. ábra - A szekvenciális CPU- és párhuzamos OpenCL-implementációk 

összehasonlítása 

 

6. A konstans memória használata 

Az optimalizáció során meglehetősen redukáltuk a globális memória eléréseinek számát. Következő 

gondolatunk az lehet, hogy próbáljuk meg kihasználni a konstans vagy lokális memória jelenlétét. A konstans 

memória használata a korábbiaknak megfelelően csak igen limitáltan történhet, hiszen a mérete töredéke a 

globális memória méretének. Esetünkben az r tömb nagyobb N paraméterek esetén biztosan nem fér el a 

konstans memóriában. Elhelyezhetjük azonban ott az m tömböt, azaz a részecskék tömegét tartalmazó tömböt. A 

kernelnek tehát csak az első sora változik: 

10.9. példa - simulate.k:1-1 

{ 

 

A gazdaprogram változatlan marad. Az 10.5. ábrán összefoglalt futási eredményekből látható, hogy jóllehet, 

csak egyetlen kulcsszót módosítottunk, mégis sikerült ismét sebességnövekedést elérnünk. 

10.5. ábra - A szekvenciális CPU- és párhuzamos OpenCL-implementációk 

összehasonlítása 
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7. A lokális memória használata 

Következő optimalizációs lépésünkben azt vizsgáljuk, hogy hogyan javítható programunk sebessége, ha a 

lokális memória lehetőségeit is kihasználjuk. Stratégiánk a következő: viszonylag nagy munkacsoportokat 

szervezünk (GS), a munkacsoporthoz tartozó munkaelemek párhuzamosan beolvassák a lokális memóriába a 

helyvektorok tömbjének GS méretű darabját, s a munkacsoporthoz tartozó munkaelemek ezt követően a lokális 

memóriában elérhető helyvektorokkal dolgoznak. Miután mind feldolgozták az aktuálisan betöltött adatokat, 

újabb sorozatot töltenek be, és folytatják a feldolgozást egészen addig, amíg be nem fejezik az iterációt. 

Természetesen a programozónak gondoskodnia kell a munkaelemek szinkronizációjáról: egyetlen munkaelem 

sem láthat hozzá a lokális memóriába olvasott adatok feldolgozásához amíg az olvasás teljesen be nem 

fejeződött. 

10.10. példa - simulate.k 

__kernel void simulation(__global float3* r, __global float3* v, __constant float* m, 

__global float3* tmp, float dt, __local float3* array) 

{ 

  int i= get_global_id(0), j, k, idx, end, begin; 

  int N= get_global_size(0); 

  int G= get_num_groups(0); 

  int GS= get_local_size(0); 

  int localid= get_local_id(0); 

  float3 a; 

  float3 d; 

  float3 ri= r[i]; 

  float3 vi= v[i]; 

  float ir; 

  float ir3; 

  float f; 

 

  a= (float3)(0.0f, 0.0f, 0.0f); 

   

 

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

  { 

    array[localid]= r[k*GS + localid]; 

 

    barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

    begin= k*GS; 

    for ( j= 0; j < GS; ++j ) 

    { 

      d= array[j] - ri; 

 

      ir= 1.0/sqrt(d.x*d.x + d.y*d.y + d.z*d.z + 0.01); 

      ir3= ir*ir*ir; 

      f= m[j + begin]*ir3; 

      a+= d*f; 

    } 

    barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 
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  } 

  tmp[i]= ri + dt*vi + 0.5*dt*dt*a; 

  v[i]= vi + dt*a; 

} 

 

A gazdaprogram annyiban módosul, hogy meg kell adnunk a lokális munkacsoportok méretét, amit a következő, 

empirikusan kiválasztott stratégia alapján kivitelezünk: ha a részecskék száma (N) osztható 256-tal, akkor a 

munkacsoportok mérete N/256, különben ha a munkacsoportok mérete osztható 4-el, akkor a munkacsoportok 

mérete N/4, ellenkező esetben a munkacsoportok mérete 1. A futási eredményeket a 10.6. ábrán foglaljuk össze. 

10.6. ábra - A szekvenciális CPU- és párhuzamos OpenCL-implementációk 

összehasonlítása 

 

Látható, hogy ez az eddigi leggyorsabb implementációnk. Az első, naiv OpenCL-kód 8192 pont esetén közel 1 

másodperc alatt teljesített egy iterációt. Ezzel szemben a lokális memóriát is felhasználó kód 0,038 s alatt számít 

ki egy iterációt. Ez a sebesség másodpercenként közel 25 iteráció kiszámítását jelenti, azaz a lokális memóriát is 

kihasználó implementációnk már alkalmas grafikus vizualizációval támogatott valós idejű szimulációra. 

8. Adatok pakolása 

A globális memória olvasásainak számát egyetlen módon redukálhatjuk még, jóllehet ez részben egy korábbi 

optimalizációs lépésünk rovására megy. A helyvektorok koordinátáit kiegészíthetjük a megfelelő testek 

tömegeivel, azaz a tömeg és helyvektor koordinátákat együtt ábrázolhatjuk és olvashatjuk egy négydimenziós 

vektortípus segítségével. 

A kernelkód az alábbi módon alakul: 

10.11. példa - simulate.k 

__kernel void simulation(__global float4* r, __global float3* v, __global float4* tmp, 

float dt, __local float4* array) 

{ 

  int i= get_global_id(0), j, k, idx, begin, end; 

  int N= get_global_size(0); 

  int G= get_num_groups(0); 

  int GS= get_local_size(0); 

  int localid= get_local_id(0); 

  float4 a; 

  float4 d; 

  float4 ri= r[i]; 

  float4 vi= (float4)(v[i], 0.0f); 

  float ir; 

  float ir3; 

  float f; 

 

  a= (float4)(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); 
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  for ( k= 0; k < G; ++k ) 

  { 

    array[localid]= r[k*GS + localid]; 

 

    barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

    for ( j= 0; j < GS; ++j ) 

    { 

      d= array[j] - ri; 

 

      ir= 1.0/sqrt(d.x*d.x + d.y*d.y + d.z*d.z + 0.01); 

      ir3= ir*ir*ir; 

      f= array[j].w*ir3; 

      a+= d*f; 

    } 

    barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

  } 

  tmp[i]= ri + dt*vi + 0.5*dt*dt*a; 

  tmp[i].w= ri.w; 

  vi+= dt*a; 

  v[i]= vi.xyz; 

} 

 

A főprogramban értelemszerű módosításokat kell tennünk: a kiindulási koordinátákat tartalmazó tömböt 4N 

méretűre kell választanunk, el kell helyeznünk benne az egyes testek tömegeit, és meg kell szüntetnünk a 

kernelfüggvény m paraméterét. 

A futási eredmények közül a könnyebb olvashatóság kedvéért csak az utóbbi hármat ábrázoljuk a 10.7. ábrán. 

Jól látható, hogy ismét sikerült gyorsulást elérnünk, 8192 pontra egy iteráció 0,027 másodpercig tart, ami azt 

jelenti, hogy ezzel a sebességgel már 37 képet számolhatnánk ki másodpercenként, ha egy grafikus 

alkalmazásban szeretnénk vizualizálni az animációt. 

10.7. ábra - A szekvenciális CPU- és párhuzamos OpenCL-implementációk 

összehasonlítása 

 

9. Összefoglalás 

A szimulációs eszközök a mérnöki és tudományos gyakorlat szinte minden területén jelen vannak. A 

sokrészecskés vagy kiterjedéssel rendelkező soktest-modellek nagyban megkönnyítik, felgyorsítják és 

költséghatékonyabbá teszik a fejlesztési folyamatokat, így alkalmazásuk igencsak közkedvelt, és vélhetően az is 

fog maradni még hosszú ideig. Tesztjeinkből jól látható, hogy a szimulációs feladatok igen jól 

párhuzamosíthatóak, és már egy egyszerű asztali számítógépen, a legelső OpenCL-generációhoz tartozó 

grafikus kártyával is valós időben szimulálhatjuk közel 10 000 részecske viselkedését 37 FPS sebességgel. 

Utolsó esettanulmányunkban a képobjektumokon kívül szinte minden eszközt felvonultattunk, amelyről a 

korábbi esettanulmányok során szó esett, így jutottunk el a legoptimálisabb és egyben talán legelegánsabb 
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kódhoz. Amennyiben felkeltettük az olvasó érdeklődését, bővebb leírást találhat a fizikai szimulációs 

módszerekről és alkalmazásaikról a [9] könyvben. 

10. Feladatok 

1. (★★) Végezze el a fejezetben bemutatott sebességteszteket saját hardverkörnyezetében, ábrázolja és 

értelmezze a kapott eredményeket! 

2. (★★) Határozza meg, hogy az egyes levezetett kernelek esetén N részecske modellezése a globális memória 

hány alkalommal történő olvasását jelenti iterációnként! 

3. (★★★) Írjon függvényt, mely kifejti a kernelkódban található ciklusokat, és hasonítsa össze az így elért 

futási időket az eredeti kernel futási idejével! 

4. (★★) Jelen megvalósításokban az egyes részecskék elhagyhatják és el is hagyják az origó középpontú, 2 

egység széles kocka alakú térfogatrészt. Módosítsa úgy a kernelkódot, hogy az egyes részecskék a 

térfogatrész határán áthaladva a térfogat ellentétes oldalán jelenjenek meg! 

5. (★) Módosítsa a szimulációs programot úgy, hogy egy egység sugarú gömböt töltsön fel részecskékkel 

egyenletesen, ezáltal egy ún. porgömb gravitációs kollapszusát szimulálva! 

6. (★★★) Módosítsa a programot úgy, hogy a gravitációs erőhatás helyett a  Coulomb-erőt szimulálja! Ehhez 

rendeljen minden részecskéhez tetszőleges nagyságú pozitív vagy negatív töltést (ez megfelel a gravitációs 

szimulációban alkalmazott m tömegnek), és módosítsa a programot úgy, hogy a q1 és q2 töltésű részecskék 

között ható erő törvénye 
 

 

(10.20

) 

legyen! 

7. (★★★) Módosítsa a programot úgy, hogy az 9 részecskével naprendszerünk gravitációs viszonyait 

modellezze! Ehhez megfelelő módon állítsa be a bolygókat reprezentáló pontok távolságát és 

kezdősebességét! A szükséges adatokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze. A bolygókat reprezentáló 

pontok kezdősebességét a pályához érintőlegesen inicializálja! 
 

Égitest Tömeg (kg) Távolság a Naptól (km) Keringési idő 

Nap 1,98·1030 0 0 

Merkúr 3,3· 1023 57,9 millió 87,96 földi nap 

Vénusz 4,87· 1024 108,2 millió 224,68 földi nap 

Föld 5,98· 1024 149,6 millió 365,26 földi nap 

Mars 6,42· 1023 227,9 millió 686,98 földi nap 

Jupiter 1,9· 1027 778,3 millió 11,862 földi év 

Szaturnusz 5,96· 1026 1427 millió 29,456 földi év 

Uránusz 8,68· 1025 2871 millió 84,07 földi év 

Neptunusz 1,02· 1026 4497,1 millió 164,81 földi év 

8. (★★★) Hozzon létre kernelt, amely a helyvektorok adatainak képekbe történő leképezését az OpenCL-

eszközön, képobjektumba végzi. Módosítsa a főprogramot úgy, hogy a képekbe történő leképezés a 

létrehozott kernel segítségével történjen, s a képek kiírását megvalósító függvény a leképezést követően az 

OpenCL-eszközről olvasott képinformáció tömbjét kapja paraméterként! 

9. (★★) Módosítsa a fejezetben levezetett, lokális memóriát is kihasználó kernelt, illetve a gazdaprogramot úgy, 

hogy ha a paraméterként kapott részecskék száma megengedi, az r tömböt is a konstans memóriában 

helyezze el! Végezzen futási teszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 
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10. (★★) Módosítsa a fejezetben elkészített, a lokális memóriát is kihasználó kernelt meghajtó 

gazdaprogramot úgy, hogy az gyors számítások esetén is 30 FPS sebességgel működjön, azaz helyezzen el a 

programban olyan időmérésen alapuló mechanizmust, amely egy kevesebb, mint 1/30 s alatt kiszámított 

iteráció esetén a programot az 1/30 s elteltéig alvó állapotba küldi! Linux rendszeren használja a unistd.h 

header sleep függvényét, Windows rendszeren a Windows.h header Sleep függvényét! 

11. (★★) Hozzon létre programkönyvtárat, mely a felhasználók számára biztosít egy iteration nevű 

függvényt, amely megfelelő paraméterezéssel kiszámítja a szimuláció egy iterációját! A könyvtárat a 

felhasználók a initSimulation függvénnyel inicializálhatják (OpenCL-eszközök inicializálása), és a 

könyvtár használatának befejezése után a finalizeSimulation függvénnyel szabadíthatják fel a lefoglalt 

erőforrásokat. 

12. (★★★) Írja át a részecskeszimulációt megvalósító gazda- és kernelprogramot úgy, hogy a klasszikus 

GPGPU-megközelítésnek megfelelően a részecskék tulajdonságait (pozíció, sebesség, tömeg) 

képobjektumokban reprezentálja! Végezzen sebességteszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 



   

 259  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

11. fejezet - OpenCL-kiterjesztések 

Az OpenCL-specifikáció lehetőséget biztosít opcionális kiterjesztések implementálására. Ezek nem részei a 

teljes OpenCL-profilnak, azaz a FULL_PROFILE OpenCL-implementációval rendelkező eszközök és driverek 

sem biztos, hogy támogatják azokat. A kiterjesztések implementálása a gyártókra van bízva. Jelen fejezetben 

röviden áttekintjük a kiterjesztések szervezését, használatát, valamint megismerkedünk az egyik leghasznosabb, 

az OpenGL-környezetek használatát támogató kiterjesztéssel. 

1. Az OpenCL-kiterjesztések szervezése 

A kiterjesztésekre minden esetben a nevükkel hivatkozhatunk, melyek szabványos C azonosítók lehetnek. Maga 

a kiterjesztés kifejezés az opcionálisan elérhető, a gazdaprogramban és a kernelekben használható függvények 

és egyéb programozási eszközök csoportját takarja. Az OpenCL a kiterjesztéseket három csoportba sorolja: 

• KHR1-kiterjesztés: Az OpenCL-munkacsoport által hivatalosan is megerősített kiterjesztés. A KHR-

kiterjesztések az OpenCL-szabvány részét képezik, ezért ebbe a csoportba csak a legindokoltabb 

kiterjesztések kerülhetnek be. A KHR-kiterjesztések neve minden esetben cl_khr_<name> formátumú, ahol a 

<name> mező jelöli a kiterjesztés pontos megnevezését. Példaként ezen csoportba tartoznak az OpenCL és a 

DirectX, valamint az OpenCL és az OpenGL interoperációját2 támogató kiterjesztések. 

• EXT-kiterjesztés: Az OpenCL-munkacsoport által fejlesztett, de hivatalosan nem támogatott kiterjesztések, 

melyek többnyire kísérleti/tesztelési stádiumban lévő eszközöket, lehetőségeket valósítanak meg. Nevük 

cl_ext_<name> formátumú, ahol a <name> mező a kiterjesztés pontos megnevezése. Az EXT-csoportba 

tartozó kiterjesztések idővel átkerülhetnek a KHR-kiterjesztések közé, vagy részévé válhatnak magának a 

szabványnak. Ezen csoportba tartozik például a cl_ext_device_fission kiterjesztés, amely lehetővé teszi, 

hogy egy OpenCL-eszközt több, virtuális aleszközre bontsunk. 

• Gyártói kiterjesztés: Olyan kiterjesztés, melynek célja, hogy valamely gyártó eszközein valamilyen plusz 

szolgáltatást, lehetőséget elérhetővé tegyen. Mivel gyártó- és eszközspecifikus, nem kerül át az EXT- és 

KHR-csoportokba, és az OpenCL-specifikáció részévé sem válhat. Nevük a cl_<vendor>_<name> mintát 

követi, ahol a <vendor> mező a gyártó rövidítése, a <name> mező pedig a kiterjesztés pontos megnevezése. 

Példa erre az cl_nv_d3d11_sharing kiterjesztés, amely NVidia eszközökön OpenCL és DirectX 11 

interoperációt tesz lehetővé; az cl_amd_device_attribute_query, amely lehetővé teszi, hogy AMD-

eszközökről további, AMD-specifikus tulajdonságokat kérdezzünk le; és a cl_intel_dx9_media_sharing, 

amely Intel eszközökön teszi lehetővé az OpenCL és a DirectX 9 iteroperációját. Megjegyezzük, hogy a 

KHR-kiterjesztések között is van olyan, amely az OpenCL és DirectX interoperációját teszi lehetővé. 

Természetesen a gyártó specifikus kiterjesztések hatékonyabbak, azonban közös hátrányuk, hogy csak 

bizonyos hardvereszközökkel használhatók. 

A következő listában röviden áttekintjük az OpenCL 1.2 szabvány szerint elérhető KHR-kiterjesztéseket: 

• cl_khr_int64_base_atomics -- A kiterjesztéssel az OpenCL C nyelvben kapcsolhatóak be a 64 bites 

egészekhez kapcsolódó alapvető atomi műveleteket megvalósító függvények (atom_add, atom_sub, 

atom_xchg, atom_inc, atom_dec, atom_cmpxchg). 

• cl_khr_int64_extended_atomic -- A kiterjesztéssel az OpenCL C nyelvben kapcsolhatóak be a 64 bites 

egészekhez kapcsolódó összetettebb atomi függvények (atom_min, atom_max, atom_and, atom_or, 

atom_xor). 

• cl_khr_3d_image_writes -- A képobjektumok függvényeinek tárgyalása során észrevehettük, hogy 3D 

képek írására alapértelmezésben nem érhetőek el függvények. A cl_khr_3d_image_writes kiterjesztéssel 

                                                           
1A Khronos Group nevére utal. 
2Természetesen az OpenCL- és a DirectX-technológiák, valamint az OpenCL- és az OpenGL-technológiák is kényelmesen használhatók 

egyszerre, egymástól függetlenül. Amit kiszámoltunk OpenCL-lel, azt letölthetjük egy pufferbe, és vizualizálhatjuk DirectX-szel, vagy 

OpenGL-lel. Az interoperáció ennél magasabb szintű együttműködésre utal: kiszámítunk valamit az OpenCL-eszközön, de nem töltjük le a 
gazdagép memóriájába az eredményeket, hanem elérjük, hogy az OpenGL- vagy a DirectX-implementáció az OpenCL által kiszámolt 

eredményeket értelmezze textúra vagy vertex információként. Ezzel valódi interoperációt valósítunk meg, mellyel megspórolhatjuk az 

adatok költséges mozgatását a gazdagép és az OpenCL-eszköz között. Ugyanakkor érezhető, hogy ehhez alacsonyszintű támogatásra van 
szükség, s ezt valósítják meg az említett kiterjesztések. 
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kapcsolhatjuk be az OpenCL C nyelvben a 3D képobjektumok írását megvalósító függvényeket 

(write_imagef, write_imagei, write_imageui, write_imageh). 

• cl_khr_fp16 -- Ahogy arról az OpenCL C típusainál beszéltünk, alapértelmezésben nem hozhatunk létre 

half skalár- és half* vektortípusokat, azokat csak mutatóikon keresztül kezelhetjük. A cl_khr_fp16 

kiterjesztés bekapcsolásával megjelennek az OpenCL C nyelvben a half, half2, half4, half8 és half16 

típusok, ezek speciális értékeit definiáló konstansok, és köztük szabadon végezhetünk aritmetikai 

műveleteket, csakúgy, mint bármely más atomi vagy skalártípussal. 

• cl_khr_gl_sharing -- A kiterjesztés elérhetővé teszi a gazdaprogramban az OpenCL és OpenGL 

interoperációját támogató függvényeket. 

• cl_khr_gl_event -- A kiterjesztés a clCreateEventFromGLsyncKHR függvényt teszi elérhetővé a 

gazdaprogramban, melynek segítségével OpenGL szinkronizációs objektumokhoz köthetünk OpenCL-

eseményobjektumokat. 

• cl_khr_d3d10_sharing -- Az OpenCL és Direct3D 10 interoperációját támogató függvényeket teszi 

elérhetővé a gazdaprogramban. 

• cl_khr_d3d11_sharing -- Hasonlóan a cl_khr_d3d10_sharing kiterjesztéshez, az OpenCL és Direct3D 

11 interoperációját támogató függvényeket teszi elérhetővé a gazdaprogramban. 

• cl_khr_dx9_media_sharing - Hasonlóan az utóbbi két kiterjesztéshez, az OpenCL és DirectX 9 

interoperációját támogató függvényeket teszi elérhetővé a gazdaprogramban. 

• cl_khr_icd - A kiterjesztés több különböző gyártótól származó OpenCL-meghajtóprogram együttes 

használatát teszi lehetővé. 

A kiterjesztések platformokhoz, illetve egyes eszközökhöz is köthetők. Vannak kiterjesztések, amelyek 

platformszinten támogatottak, ugyanakkor a gyártói kiterjesztések nagy része csak eszközszinten lehet 

támogatott. Kiterjesztések használata előtt minden esetben meg kell győződnünk róla, hogy a végrehajtásra 

használt platformon illetve eszközön a kiterjesztés elérhető-e. Ezt a korábban ismertetett clGetPlatformInfo 

és clGetDeviceInfo függvényekkel tehetjük meg, melyek megfelelő paraméterezésével sztringként kapjuk 

vissza a támogatott kiterjesztések nevének listáját. Minden esetben a programozó felelőssége, hogy több 

elérhető eszköz esetén csak olyan eszközön használjon egy kiterjesztést, amely valóban támogatja azt. 

2. Az OpenCL-kiterjesztések használata 

Ahhoz, hogy használni tudjuk a kiterjesztés által definiált függvényeket és egyéb eszközöket, megfelelően kell 

eljárnunk az OpenCL C kódban és a gazdaprogramban is. Az OpenCL C nyelvű kernelkódban be kell 

kapcsolnunk a kiterjesztést a megfelelő pragma alkalmazásával. Ennek szintaktikája az alábbi: 

#pragma OPENCL EXTENSION <extension_name> : <behavior> 

ahol az <extension_name> mező helyére a kiterjesztés neve, a <behavior> mező helyére pedig az enable 

vagy disable sztringek kerülnek. Az <extension_name> mező helyére írhatjuk még az all sztringet, mellyel 

az összes elérhető kiterjesztést egyszerre kapcsolhatjuk ki vagy be. Például a 64 bites egészeken értelmezett 

atomi műveletek alapértelmezésben nem elérhetők az OpenCL C nyelvű kódban. Használhatóak azonban, ha 

elérhető a cl_khr_int64 kiterjesztés. Maga a kiterjesztés kizárólag a megfelelő OpenCL C függvényeket teszi 

elérhetővé, így a gazdaprogramban semmi teendőnk sincs. A kernelkódban kell csak bekapcsolnunk a 

kiterjesztést, amit a fentiek alapján a 

#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_int64 : enable 

pragmával tehetünk meg az OpenCL C kód elején. 

Ha a kiterjesztés a gazdaprogramban használandó függvényeket is tartalmaz, akkor már nehezebb dolgunk van, 

ugyanis a clGetExtensionFunctionAddressForPlatform függvény segítségével kell lekérdeznünk a 

függvények címét az OpenCL-implementációtól. 
 

Specifikáció: 
void* 
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clGetExtensionFunctionAddressForPlatform( 

cl_platform_id platform,  

                                                

const char* funcname); 

Paraméterek: platform -- A kiterjesztést támogató platform 

azonosítója. 

 funcname -- A függvény neve sztringként. 

Visszatérési érték: A függvény mutatója. 

A függvény használatát egy rövid példán keresztül szemléltetjük. Az OpenCL--OpenGL-interoperációt lehetővé 

tevő cl_khr_gl_sharing sztenderd KHR-kiterjesztés definiálja a clGetGLContextInfoKHR függvényt, 

amellyel a grafikus környezet tulajdonságait kérdezhetjük le. Ahhoz, hogy ezen függvényt használni tudjuk, első 

lépésként le kell kérdeznünk a mutatóját. Ehhez azonban szükség van egy megfelelő típusú változóra. Ezt két 

módon hozhatjuk létre. Első lehetőségünk, hogy megkeressük a kiterjesztés dokumentációjában, hogy pontosan 

mi a függvény típusa, s ezzel a típussal létrehozhatunk egy függvénymutató-típust majd deklarálhatjuk a 

szükséges változót. Másik lehetőségünk, hogy mivel sztenderd kiterjesztésről van szó, felhasználjuk a cl_gl.h 

fájlban található típust, amelyet éppen ezen függvény mutatójának kezelésére hoztak létre. Az alábbi kódrészlet 

a cl_gl.h fájlból származik, és az abban létrehozott függvénymutató-típus definícióját adja meg. A típus 

mellett megadjuk a hibakódokhoz tartozó konstansokat is. 

#ifndef cl_khr_gl_sharing 

#define cl_khr_gl_sharing 1 

 

typedef cl_uint cl_gl_context_info; 

 

#define CL_INVALID_GL_SHAREGROUP_REFERENCE_KHR -1000 

#define CL_CURRENT_DEVICE_FOR_GL_CONTEXT_KHR 0x2006 

#define CL_DEVICES_FOR_GL_CONTEXT_KHR 0x2007 

#define CL_GL_CONTEXT_KHR 0x2008 

#define CL_EGL_DISPLAY_KHR 0x2009 

#define CL_GLX_DISPLAY_KHR 0x200A 

#define CL_WGL_HDC_KHR 0x200B 

#define CL_CGL_SHAREGROUP_KHR 0x200C 

 

typedef CL_API_ENTRY cl_int (CL_API_CALL *clGetGLContextInfoFromKHR_fn)( 

  const cl_context_properties* properties, 

  cl_gl_context_info param_name, 

  size_t param_value_size, 

  void* param_value, 

  size_t* param_value_size_ret); 

#endif 

A bemutatott kódrészlet a clGetGLContextInfoKHR_fn típust definiálja. A kódrészletet elhelyezhetjük 

forráskódunkban, vagy az cl_gl.h állományt include-olva ki is hagyhatjuk azt. Miután rendelkezünk a 

clGetGLContextInfoKHR függvény mutatójának kezeléséhez szükséges típussal, létrehozhatunk ilyen változót, 

s elvégezhetjük a függvény mutatójának lekérdezését a clGetExtensionFunctionAddressForPlatform 

függvény segítségével: 

clGetGLContextInfoKHR_fn clGetGLContextInfo= NULL; 

 

clGetGLContextInfo= 

(clGetGLContextInfoKHR_fn)clGetExtensionFunctionAddressForPlatform(platform[0], 

"clGetGLContextInfoKHR"); 

Ha a lekérdezés sikeresen megtörtént, azaz a clGetGLContextInfo változó értéke nem NULL, akkor 

segítségével már meghívhatjuk függvényünket, a dokumentációban leírtaknak megfelelően paraméterezve azt. 

3. Interaktív részecskeszimuláció 

Az OpenCL által támogatott KHR-kiterjesztések egy része csupán néhány OpenCL C függvényt definiál. Mire 

az olvasó eljutott ezen fejezethez, jónéhány példát láthatott egyszerűbb/összetettebb OpenCL C kódokra, így a 

kiterjesztés bekapcsolását követően a függvények használata nem okozhat gondot. 
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A gazdaprogramban megjelenő függvényeket is definiáló kiterjesztések azonban meglehetősen specifikusak, 

használatuk jártasságot igényel valamely grafikus programozási szabvány, az OpenGL vagy a DirectX területén. 

Mi a nyílt forráskódú megoldások szem előtt tartása végett az OpenCL--OpenGL-interoperáció lehetőségeit 

tekintjük át a fejezet hátralévő részében. Példaprogramjaink alapját a részecskedinamikai szimulációkhoz 

létrehozott, gravitációs kölcsönhatást modellező OpenCL-alkalmazás képezi, melyet úgy egészítünk ki, hogy 

képek lemezre mentése helyett egy ablakban szemlélhessük a részecskék mozgását. Könnyen belátható, hogy ez 

valójában elemi igény programunkkal szemben, ismeretterjesztő műsorokban számtalanszor találkozhatunk 

hasonló animációkkal. Mivel terjedelmi okokból nem áll módunkban az OpenGL-programozásba bevezetést 

nyújtani, a fejezet hátralévő részében feltételezzük, hogy az olvasó legalább kezdő szinten jártas az OpenGL-

programozásban. Első lépésként korábbi alkalmazásunkat interoperáció nélküli OpenGL-támogatással 

egészítjük ki. 

3.1. OpenCL és OpenGL együttes használata interoperáció nélkül 

Az OpenGL használatához szükségünk van néhány külső csomag használatára. Az OpenGL-könyvtárak helye 

és neve operációsrendszer-függő, ha azonban helyesen installáltuk a grafikus kártya meghajtóprogramját, 

biztosak lehetünk benne, hogy a megfelelő könyvtárak elérhetők. Azonosításukhoz használjuk a 

CMakeLists.txt szkriptben a FIND_PACKAGE makrót OpenGL paraméterrel. Az OpenGL-en kívül szükségünk 

lesz az OpenGL egy kiegészítő könyvtárára, a GLUT-ra, mely eszközeivel nagyban rövidíthetünk kódunkon. A 

GLUT-nak számos implementációja létezik, Linux alapú operációs rendszeren mi a freeglut3 csomag 

használatát javasoljuk. Ha meggyőződtünk róla, hogy a freeglut3 csomag telepítve van, használjuk ismét a 

FIND_PACKAGE makrót a header-fájlokat tartalmazó könyvtár és a dinamikusan linkelhető programkönyvtár 

azonosítására. A részleteket összerakva CMakeLists.txt konfigurációs állományunk az alábbi formát ölti. 

11.1. példa - CMakeLists.txt 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

 

SET(PROJECT_NAME "gravity") 

PROJECT(${PROJECT_NAME} C) 

 

SET(CMAKE_MODULE_PATH ${CMAKE_MODULE_PATH} "${CMAKE_SOURCE_DIR}/.") 

 

FIND_PACKAGE(OpenGL REQUIRED) 

FIND_PACKAGE(GLUT REQUIRED) 

FIND_PACKAGE(OpenCL REQUIRED) 

 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(${PROJECT_NAME} ${SRC}) 

SET(CMAKE_C_FLAGS "-fopenmp") 

INCLUDE_DIRECTORIES(. ${OPENGL_INCLUDE_DIRS} ${GLUT_INCLUDE_DIRS} ${OPENCL_INCLUDE_DIR}) 

TARGET_LINK_LIBRARIES(${PROJECT_NAME} ${OPENGL_LIBRARIES} ${GLUT_LIBRARIES} 

${OPENCL_LIBRARY} m) 

 

SET(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON) 

A szimulációval foglalkozó esettanulmány utolsó kernelét és az azt meghajtó gazdaprogramot használjuk fel 

kiindulási pontként, azonban az ottani kódot némiképp átalakítjuk, hogy immár OpenGL-t is alkalmazó 

programunk áttekinthetőbb legyen. A kód első részében a szokásos include direktívákat és néhány globális 

változót helyezünk el. 

11.2. példa - gravity.c:1-27 

#include <string.h> 

#include <error.h> 

#include <kernelio.h> 

#include <CL/opencl.h> 

#include <GL/glut.h> 

#include <math.h> 

 

#define MAX_DEVICES 2 

#define MAX_PLATFORMS 2 

 

// OpenCL global variables 

cl_context context; 
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cl_command_queue queue; 

cl_mem rMem, vMem, tmpMem; 

cl_program program; 

cl_kernel simulationKernel; 

 

size_t global_work_size[2], local_work_size[2]; 

float dt, *r, *v, *tmp; 

int N; 

 

// OpenGL global variables  

int theta= 45, phi= 45, R= 1; 

int buttonDown= 0, xOld, yOld, thetaOld, phiOld; 

float scale= 100; 

 

void oneIteration() 

 

Az OpenCL-hez kapcsolódó globális változók könnyen értelmezhetőek, nevük megegyezik a kiindulásként 

használt főprogram változóinak nevével. Az OpenGL-változók a navigációt segítik. A theta, phi és R változók 

gömbi koordinátarendszerben adják meg a kamera pozícióját, a buttonDown változót logikai változóként 

használjuk a lenyomva tartott egérgomb jelzésére, az xOld, yOld, thetaOld, phiOld és scale változókat pedig 

a kamera mozgások és nagyítás során használjuk. 

Korábbi OpenCL-főprogramunkat négy függvénybe szervezzük: a oneIteration függvény a szimuláció egy 

iterációját hajtja végre az OpenCL-eszközön; az initObjects függvénnyel az objektumok helyzet- és 

sebességvektorait inicializáljuk; a clInit függvény a pufferobjektumok létrehozását, a kernelkód beolvasását, 

fordítását, paramétereinek beállítását végzi; a clFinalize függvény pedig az erőforrások felszabadításáért 

felelős. 

11.3. példa - gravity.c:28-161 

{ 

  cl_int err; 

  cl_event event[2]; 

   

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, simulationKernel, 1, NULL, global_work_size, 

local_work_size, 0, NULL, event);  

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

     

  err= clEnqueueCopyBuffer(queue, tmpMem, rMem, 0, 0, sizeof(float)*4*N, 1, event, event 

+ 1); 

  ERROR(err, "clEnqueueCopyBuffer") 

   

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, rMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*4*N, r, 1, event + 1, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer") 

   

  glutPostRedisplay(); 

} 

 

void initObjects() 

{ 

  int i; 

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

  { 

    r[4*i]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    r[4*i+1]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    r[4*i+2]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    r[4*i+3]= ((float)rand())/RAND_MAX; 

    v[4*i]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    v[4*i+1]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    v[4*i+2]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    v[4*i+3]= 0; 

  } 

} 

 

void clInit(int argc, char** argv) 

{ 

  cl_int err; 
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  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  size_t size; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength, i; 

   

  N= atoi(argv[1]); 

  dt= atof(argv[2]); 

   

  r= (float*)malloc(sizeof(float)*N*4); 

  v= (float*)malloc(sizeof(float)*N*4); 

  tmp= (float*)malloc(sizeof(float)*N*4);   

   

  initObjects(); 

 

  global_work_size[0]= N; 

  if ( N % 256 == 0 ) 

    local_work_size[0]= 256; 

  else if ( N % 4 == 0 ) 

    local_work_size[0]= N/4; 

  else 

    local_work_size[0]= 1; 

   

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs")   

 

  properties[0]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

  properties[1]= (cl_platform_id)(platforms[0]); 

  properties[2]= 0; 

   

  context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_ALL, NULL, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType") 

   

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES*sizeof(cl_device_id), 

&devices, &size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo") 

  err= clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), &numDevices, 

&size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo") 

   

  queue= clCreateCommandQueue(context, devices[0], NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue") 

   

  rMem= clCreateBuffer(context, 0, N*4*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  vMem= clCreateBuffer(context, 0, N*4*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  tmpMem= clCreateBuffer(context, 0, N*4*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

   

  readSourceProgram("simulation.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

   

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  simulationKernel= clCreateKernel(program, "simulation", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, rMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*4*N, r, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, vMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*4*N, v, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, tmpMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*4*N, tmp, NULL, 

NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 
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  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 0, sizeof(cl_mem), &rMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 0") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 1, sizeof(cl_mem), &vMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 1") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 2, sizeof(cl_mem), &tmpMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 2") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 3, sizeof(cl_float), &dt); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 3") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 4, sizeof(cl_float)*4*local_work_size[0], NULL); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 3") 

 

  free(kernelSource); 

} 

 

void clFinalize() 

{ 

  cl_uint err; 

   

  err= clReleaseMemObject(rMem); ERROR(err, "clReleaseMemObject") 

  err= clReleaseMemObject(vMem); ERROR(err, "clReleaseMemObject") 

  err= clReleaseMemObject(tmpMem); ERROR(err, "clReleaseMemObject") 

  err= clReleaseKernel(simulationKernel); ERROR(err, "clReleaseKernel") 

  err= clReleaseProgram(program); ERROR(err, "clReleaseProgram") 

  err= clReleaseCommandQueue(queue); ERROR(err, "clReleaseCommandQueue") 

  err= clReleaseContext(context); ERROR(err, "clReleaseContext") 

   

  free(r); 

  free(v); 

  free(tmp); 

} 

 

 

Vegyük észre, hogy az iterációk számát meghatározó parancssori argumentumot megszüntettük, a szimuláció 

addig fog futni, amíg be nem zárjuk az ablakot. Ennek megfelelően a oneIteration függvény korábbi 

programunk szimulációt megvalósító iterációjának csak a magját tartalmazza, értelemszerű módosításokkal. 

A program következő része az OpenGL inicializálásáért (glInit függvény), a felhasználói események 

kezeléséért (reshape, motion, mouse függvények) és magáért a vizualizációért (display függvény) felelős. 

11.4. példa - gravity.c:162-245 

void display(void)  

{ 

  int i; 

 

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 

  glColor3f(255, 255, 255); 

  glPushMatrix(); 

  glScalef(scale, scale, scale); 

  gluLookAt( R*sin(phi*M_PI/180)*cos(theta*M_PI/180), 

             R*sin(phi*M_PI/180)*sin(theta*M_PI/180), 

             R*cos(phi*M_PI/180), 0, 0, 0, 0, 0, 1); 

   

  glBegin(GL_LINES); 

  glVertex3i(0,0,0); 

  glVertex3i(1,0,0); 

  glVertex3i(0,0,0); 

  glVertex3i(0,1,0); 

  glVertex3i(0,0,0); 

  glVertex3i(0,0,1); 

  glEnd(); 

 

  glColor3f(255, 255, 0);   

   

  glVertexPointer(3, GL_FLOAT, sizeof(float)*4, r); 

  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY); 

  glDrawArrays(GL_POINTS, 0, N); 

  glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY); 
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  glPopMatrix(); 

  glutSwapBuffers(); 

} 

 

void mouse(int button, int state, int x, int y) 

{ 

  if( button == GLUT_LEFT_BUTTON && state == GLUT_DOWN )  

  { 

    buttonDown= 1; 

    xOld= x; 

    yOld= y; 

    phiOld= phi; 

    thetaOld= theta; 

  } 

  else if ( button == GLUT_LEFT_BUTTON && state != GLUT_DOWN ) 

    buttonDown= 0; 

  else if ( button == 3 ) 

    scale+= 10; 

  else if ( button == 4 ) 

    scale-= 10; 

} 

void motion(int x, int y)  

{ 

  if (buttonDown)  

  { 

    phi= (phiOld - (y - yOld)) % 360; 

    theta= (thetaOld - (x - xOld)) % 360; 

    glutPostRedisplay(); 

  } 

} 

 

void reshape(int width, int height)  

{ 

  glViewport(0, 0, width, height); 

  glMatrixMode(GL_PROJECTION); 

  glLoadIdentity(); 

  glOrtho(-300, 300, -300, 300, -300, 300); 

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 

  glLoadIdentity(); 

} 

 

void glInit(int argc,char *argv[])  

{ 

  glutInit(&argc,argv); 

  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB); 

  glutInitWindowSize(800, 800); 

  glutInitWindowPosition(50, 50); 

  glutCreateWindow("Gravitation simulation"); 

  glutDisplayFunc(display); 

  glutReshapeFunc(reshape); 

  glutMouseFunc(mouse); 

  glutMotionFunc(motion); 

  glutIdleFunc(oneIteration); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

 

A reshape, motion és mouse függvények elsősorban GLUT-függvényhívásokat tartalmaznak, a ,,tiszta'' 

OpenGL a display függvényben jelenik meg, melynek kódját elemezve könnyen felfedezhetjük, hol kerülnek 

megadásra a megjelenő pontok koordinátái. A glVertexPointer függvényhívással specifikáljuk, hogy az r 

tömb GL_FLOAT típusú koordinátákat tartalmaz, minden pont három GL_FLOAT koordinátából áll, és az egyes 

pontok koordinátahármasai egymástól 4*sizeof(float) bájt távolságra kezdődnek. A glInit függvényben a 

glutDisplayFunc függvény paramétereként adjuk meg a display függvényt, ami azt jelenti, hogy 

valahányszor meg akar jeleníteni egy képet programunk, előtte a display függvényben az r tömb tartalmából 

megkapja a részecskék aktuális pozícióit. Hasonlóan a glutIdleFunc függvény paraméterként kapja a 

oneIteration függvényt, ami azt jelenti, hogy valahányszor befejezte az OpenGL a megjelenítést és 

,,semmittevő'' (idle) állapotba megy át, meghívja a oneIteration függvényt. Ez utóbbi függvényhívás azonban 
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ahhoz vezet, hogy a szimuláció egy újabb lépése kerül kiszámításra, majd a oneIteration utolsó lépéseként 

meghívásra kerül a glutPostRedisplay függvény, mely a display függvény hívásával az új helyvektorokra 

vándorló részecskék vizualizációját kezdeményezi. 

A főprogram egyszerűen az OpenCL- és OpenGL-eszközökrendszerek inicializálását, majd a vizualizációs 

ciklus beindítását tartalmazza. 

11.5. példa - gravity.c:246-256 

{ 

  clInit(argc, argv); 

  glInit(argc, argv); 

   

  glutMainLoop(); 

   

  clFinalize(); 

 

  return 0; 

} 

A glutMainLoop függvény megjeleníti a virtuális képteret a glInit függvényben specifikált ablakban, és 

felhasználói eseményekre vár egészen addig, amíg be nem zárjuk az ablakot. A megjelenítés a display 

függvény hívását jelenti, melynek befejeződésével meghívásra kerül a oneIteration függvény, amely aztán 

indirekt módon hívja a display függvényt, azaz beindul egyfajta iteráció, s közben szükség esetén lefutnak a 

navigációhoz kapcsolódó függvények, melyek lehetővé teszik a képtér forgatását és nagyítását. A főprogram 

futása tehát a glutMainLoop függvénynél várakozik a fent leírt ciklus befejeződésére, melyet követően a 

clFinalize függvénnyel felszabadítjuk a lefoglalt erőforrásokat. 

11.1. ábra - A program futásának képei 
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A programot 

user@linux> ./gravity 4096 0.0005 

paraméterezéssel indítjuk, s a szimuláció grafikusan követhetővé válik a megjelenő ablakban. A program 

futásáról néhány képet mutatnunk be a 11.1. ábrán. A program működését tekintve a szimuláció addig fut, amíg 

azt az ablak bezárásával meg nem szakítjuk. A megjelenő 3D képtérben az egérrel navigálhatunk: az 

egérmutatót az ablakba navigálva, a bal egérgombot lenyomva tartva és az egeret mozgatva a megjelenő 

koordinátarendszer középpontja körül megfelelő irányba és mértékben fordul el a képtér, az egér görgőivel 

pedig közelíteni, illetve távolodni tudunk az origótól. 

3.2. OpenCL és OpenGL együttes használata interoperációval 

Előző programunk bár működik, és viszonylag egyszerű, nem túl elegáns: előbb olvassuk az OpenCL-eszközről 

a helyvektorok koordinátáit, majd a megjelenítés során újra feltöltjük azokat, hiszen a glVertexPointer 

függvénnyel megadott 3D koordinátákat a GPU képezi le 2D képre. Ez a probléma fő témánkhoz, az OpenCL-

kiterjesztésekhez kapcsolódó eszközökkel orvosolható, egészen pontosan az OpenCL és OpenGL 

interoperációját megvalósító cl_khr_gl_sharing kiterjesztést és annak függvényeit kell alkalmaznunk, hogy a 

gazdaprogram és az OpenCL-eszköz közötti felesleges adatmozgatást elkerüljük. 
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A cl_khr_gl_sharing kiterjesztés jelenlétének ellenőrzését a rövidebb példakód érdekében mellőzzük, 

feltételezzük, hogy az OpenCL-eszköz támogatja azt. Javasoljuk azonban, hogy az olvasó implementálja a 

kiterjesztés jelenlétének clGetDeviceInfo függvénnyel történő ellenőrzését, és úgy alakítsa ki a programot, 

hogy ha az OpenCL-eszköz nem támogatja a kiterjesztést, akkor az előző szakaszban bemutatott módon, 

OpenCL--OpenGL-interoperáció nélkül működjön programunk. 

Az előző szakaszban bemutatott kódot több helyen is módosítanunk kell. Mindenekelőtt leszögezzük, hogy az 

OpenCL és OpenGL által közösen használt pufferobjektum a tmpMem objektum lesz. A módosításokat a 

program vezérlése mentén követjük végig. 

A főprogramban meg kell cserélnünk a glInit és clInit függvények hívásait, mert OpenCL-pufferobjektumot 

tudunk OpenGL-pufferből létrehozni, nem pedig fordítva, ezért interoperáció esetén a grafikus környezetet 

hamarabb kell létrehoznunk, mint az OpenCL-környezetet. 

11.6. példa - gravity.c:274-284 

{ 

  glInit(argc, argv); 

  clInit(argc, argv); 

   

  glutMainLoop(); 

   

  clFinalize(); 

 

  return 0; 

} 

Létrehozunk egy GLuint típusú buffer nevű globális változót, amelyet az OpenGL-pufferobjektumra történő 

hivatkozásra használunk, s a glInit függvényt kiegészítjük az OpenGL-pufferobjektum létrehozásával, amit a 

clGenBuffers, glBindBuffer, clBufferData és glVertexPointer függvények megfelelő hívásaival 

kivitelezünk. Megjegyezzük, hogy az OpenGL-pufferobjektum a grafikus kártyán jött létre. 

11.7. példa - gravity.c:252-272 

{ 

  glutInit(&argc,argv); 

  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB); 

  glutInitWindowSize(800, 800); 

  glutInitWindowPosition(50, 50); 

  glutCreateWindow("Gravitation simulation"); 

  glutDisplayFunc(display); 

  glutReshapeFunc(reshape); 

  glutMouseFunc(mouse); 

  glutMotionFunc(motion); 

  glutIdleFunc(oneIteration); 

  glewInit(); 

   

  glGenBuffers(1, &buffer); 

  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, buffer); 

  glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, N*sizeof(float)*4, NULL, GL_DYNAMIC_DRAW_ARB); 

 

  glVertexPointer(4, GL_FLOAT, 0, 0); 

  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, 0); 

} 

 

 

A glInit függvény törzsében a GLUT függvényeinek paraméterként átadott, navigációt megvalósító 

függvények (reshape, mouse, motion) változatlanok maradnak. Változik azonban a display függvény, 

melyben azt kell most megadnunk, hogy a megjelenítendő pontok koordinátáit az OpenGL-puffer tartalmazza. 

11.8. példa - gravity.c:181-213 

{ 

  int i; 
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  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 

  glColor3f(255, 255, 255); 

  glPushMatrix(); 

  glScalef(scale, scale, scale); 

  gluLookAt( R*sin(phi*M_PI/180)*cos(theta*M_PI/180), 

             R*sin(phi*M_PI/180)*sin(theta*M_PI/180), 

             R*cos(phi*M_PI/180), 0, 0, 0, 0, 0, 1); 

   

  glBegin(GL_LINES); 

  glVertex3i(0,0,0); 

  glVertex3i(1,0,0); 

  glVertex3i(0,0,0); 

  glVertex3i(0,1,0); 

  glVertex3i(0,0,0); 

  glVertex3i(0,0,1); 

  glEnd(); 

 

  glColor3f(255, 255, 0);   

   

  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, buffer); 

  glVertexPointer(3, GL_FLOAT, sizeof(float)*4, 0); 

   

  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY); 

  glDrawArrays(GL_POINTS, 0, N); 

  glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY); 

   

  glPopMatrix(); 

  glutSwapBuffers(); 

} 

 

 

A display függvény első fele változatlan marad. Második felében a glBindBuffer függvény segítségével 

specifikáljuk, hogy a buffer objektum GL_ARRAY_BUFFER típusú. A glVertexPointer függvénnyel a tömb 

szerkezetét állítjuk be: a pontok három koordinátát tartalmaznak, melyek GL_FLOAT típusúak, és két 

koordinátahármas kezdőpontja között sizeof(float)*4 bájt távolság van. Majd a következő három 

függvényhívással a pufferben található N darab pont megjelenítését írjuk elő. Ezzel be is fejeztük az OpenGL-

kódrészleteket érintő módosításokat. 

Az OpenCL--OpenGL-interoperációt támogató kiterjesztés eszközeit a clInit függvényben érhetjük tetten. 

11.9. példa - gravity.c:71-163 

{ 

  cl_int err; 

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

  cl_context_properties properties[MAX_PLATFORMS*2]= {0}; 

  size_t size; 

  char* kernelSource; 

  unsigned int* kernelLength, i; 

   

  N= atoi(argv[1]); 

  dt= atof(argv[2]); 

   

  r= (float*)malloc(sizeof(float)*N*4); 

  v= (float*)malloc(sizeof(float)*N*4); 

   

  initObjects(); 

 

  global_work_size[0]= N; 

  if ( N % 256 == 0 ) 

    local_work_size[0]= 256; 

  else if ( N % 4 == 0 ) 

    local_work_size[0]= N/4; 

  else 

    local_work_size[0]= 1; 



 OpenCL-kiterjesztések  

 271  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

   

  err= clGetPlatformIDs(MAX_PLATFORMS, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs")   

 

  properties[0]= (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM; 

  properties[1]= (cl_platform_id)(platforms[0]); 

  properties[2]= 0; 

   

  err= clGetDeviceIDs(platforms[0], CL_DEVICE_TYPE_ALL, MAX_DEVICES, &devices, 

&numDevices); 

  ERROR(err, "clGetDeviceIDs") 

  

  cl_context_properties props[]= {CL_GL_CONTEXT_KHR, 

(cl_context_properties)glXGetCurrentContext(), 

                                  CL_GLX_DISPLAY_KHR, 

(cl_context_properties)glXGetCurrentDisplay(), 

                                  CL_CONTEXT_PLATFORM, 

(cl_context_properties)platforms[0], 

                                  0}; 

 

  context= clCreateContext(props, 1, devices, NULL, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateContext") 

   

  queue= clCreateCommandQueue(context, devices[0], NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue") 

   

  rMem= clCreateBuffer(context, 0, N*4*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  vMem= clCreateBuffer(context, 0, N*4*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

  tmpMem= clCreateFromGLBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE, buffer, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer")     

   

  readSourceProgram("simulation.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  program= clCreateProgramWithSource( context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource") 

   

  err= clBuildProgram(program, numDevices, devices, NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram") 

   

  simulationKernel= clCreateKernel(program, "simulation", &err); 

  ERROR(err, "clCreateKernel") 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, rMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*4*N, r, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, vMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*4*N, v, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

   

  err= clEnqueueAcquireGLObjects(queue, 1, &tmpMem, 0, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueAcquireGLObjects") 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, tmpMem, CL_TRUE, 0, sizeof(float)*4*N, r, NULL, NULL, 

NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer") 

  clEnqueueReleaseGLObjects(queue, 1, &tmpMem, 0, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReleaseGLObjects") 

  err= clFinish(queue); 

  ERROR(err, "clFinish") 

 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 0, sizeof(cl_mem), &rMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 0") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 1, sizeof(cl_mem), &vMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 1") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 2, sizeof(cl_mem), &tmpMem); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 2") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 3, sizeof(cl_float), &dt); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 3") 

  err= clSetKernelArg(simulationKernel, 4, sizeof(cl_float)*4*local_work_size[0], NULL); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg 4") 

 

  free(kernelSource); 
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} 

 

 

A cl_khr_gl_sharing kiterjesztés jelenléte és használata esetén a környezetobjektum létrehozása során be kell 

állítanunk két új tulajdonságot: a CL_GL_CONTEXT_KHR konstanssal specifikált tulajdonság értéke az aktuális 

grafikus környezetobjektum, míg a CL_GLX_DISPLAY_KHR konstanssal az aktuális megjelenítő objektum 

referenciáját adhatjuk meg. Ezen tulajdonságok csak Linux környezetben érhetők el, és csak akkor vannak jelen, 

ha a cl_khr_gl_sharing kiterjesztést támogatja az OpenCL-eszköz. A tulajdonságok értékeit az OpenGL-

környezethez kapcsolódó megfelelő függvények hívásával állítjuk be. 

A tmpMem objektumot a clCreateFromGLBuffer OpenCL-függvény segítségével hozzuk létre, azaz itt írjuk 

elő, hogy egyrészt OpenGL-pufferből, másrészt hogy pontosan melyik pufferből szeretnénk létrehozni OpenCL-

pufferobjektumot. Ezt követően a tmpMem puffert ugyanúgy használhatjuk, mint bármelyik OpenCL-

pufferobjektumot, azonban arra ügyelnünk kell, hogy valahányszor használni szeretnénk, meg kell hívnunk a 

clEnqueueAcquireGLObjects függvényt, mellyel lefoglalhatjuk az erőforrást, és a munka befejeztével a 

clEnqueueReleaseGLObjects függvényt, amellyel jelezhetjük, hogy nem dolgozunk már a 

pufferobjektummal. Erre láthatunk is példát a clInit függvényben: a clEnqueueWriteBuffer függvény 

megfelelő hívása előtt és után jelezzük az OpenGL-környezetnek, hogy dolgozni szeretnénk, illetve hogy 

befejeztük a munkát a közös OpenCL--OpenGL-pufferobjektummal. 

Az utolsó módosítás a oneIteration függvényben történik, melyből kikerül a koordináták olvasása, 

ugyanakkor bekerül a puffert lefoglaló, majd elengedő függvények hívása. 

11.10. példa - gravity.c:29-53 

{ 

  cl_uint err; 

  cl_event event[2]; 

   

  err= clEnqueueAcquireGLObjects(queue, 1, &tmpMem, 0, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueAcquireGLObjects") 

   

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, simulationKernel, 1, NULL, global_work_size, 

local_work_size, 0, NULL, event);  

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

     

  err= clEnqueueCopyBuffer(queue, tmpMem, rMem, 0, 0, sizeof(float)*4*N, 1, event, event 

+ 1); 

  ERROR(err, "clEnqueueCopyBuffer") 

   

  clWaitForEvents(1, event + 1); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

 

  clEnqueueReleaseGLObjects(queue, 1, &tmpMem, 0, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReleaseGLObjects") 

   

  err= clFinish(queue); 

  ERROR(err, "clFinish") 

   

  glutPostRedisplay(); 

} 

 

 

A program működése, a felhasználói élmény megegyezik az előző szakaszban bemutatott programéval, azonban 

most nem végzünk felesleges másolásokat a gazdagép és az OpenCL-eszköz között, azaz sokkal hatékonyabban 

és egyben elegánsabban használjuk ki az OpenCL és OpenGL interoperációjának lehetőségeit. 

Az OpenCL-kódok alapvetően módosítás nélkül hordozhatók Windows, Linux, Apple operációs rendszerek 

között. A grafikus könyvtárakra ez már közel sem igaz. A bemutatott két új tulajdonság Linux környezetben 

használható. Windows platformon a CL_GLX_DISPLAY_KHR helyett CL_WGL_HDC_KHR tulajdonság jelenik meg és 

segítségével az alábbi módon hozhatunk létre az OpenGL-lel interoperáló OpenCL-környezetet. 
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cl_context_properties props[]= { CL_GL_CONTEXT_KHR,  

                                 (cl_context_properties)wglGetCurrentContext(), 

                                 CL_WGL_HDC_KHR,  

                                 (cl_context_properties)wglGetCurrentDC(), 

                                 CL_CONTEXT_PLATFORM,  

                                 (cl_context_properties)platforms[0], 

                                 0 }; 

context= clCreateContext(props, 1, devices, NULL, NULL, &err); 

Hasonlóan Apple platformon a CL_CONTEXT_PROPERTY_USE_CGL_SHAREGROUP_APPLE tulajdonság jelenik meg, 

s ennek megfelelően az alábbi módon kell létrehozunk a környezetobjektumot. 

cl_context_properties props[]= { CL_CONTEXT_PROPERTY_USE_CGL_SHAREGROUP_APPLE, 

                                (cl_context_properties)kCGLShareGroup, 

                                 0 }; 

context= clCreateContext(props, 1, devices, NULL, NULL, &err); 

4. Összefoglalás 

Az OpenCL-kiterjesztések egyrészt hardver- és architektúrafüggő, másrészt kísérleti stádiumban lévő, nem 

minden implementáció által támogatott programozási eszközöket, elsősorban a gazdaprogramban és a 

kernelkódokban használható függvényeket takarnak. Jóllehet, sok esetben hatékonyan használhatjuk őket, 

nagyon gondosan és körültekintően kell eljárnunk, hogy a kiterjesztések használatával kódunk hordozhatósága 

ne csökkenjen. A kiterjesztésekkel operáló OpenCL-kódok kivétel nélkül nélkül tartalmaznak olyan fordítási 

(#ifdef direktívák segítségével definiálva), illetve vezérlési útvonalakat, melyek lehetővé teszik programunk 

kiterjesztések nélküli használatát is. Összefoglalva, haladó OpenCL-eszközökről van szó, melyek használata a 

hordozhatóságot szem előtt tartva nagy körültekintést igényel. A lehetséges kiterjesztésekről további részleteket 

találhat az érdeklődő olvasó a Khronos Group OpenCL-oldalán, illetve az OpenCL-t támogató gyártók OpenCL 

leírásai között. 

Ha felkeltettük az olvasó érdeklődését az OpenGL iránt, ajánljuk az OpenGL vörös könyvét [15], melynek 

aktuális kiadása kiváló kiindulási pont az OpenGL-technológiával ismerkedők számára. 

5. Feladatok 

1. (★★) Hasonlítsa össze a fejezetben bemutatott példaprogramok sebességét: mérje meg, hány FPS-sel 

működik, azaz hány képkockát jelenít meg másodpercenként az OpenCL--OpenGL-interoperációt nélkülöző 

és azt megvalósító implementációnk! 

2. (★★★) Írja át az OpenGL--OpenCL-interoparációt megvalósító példaprogramot úgy, hogy az hordozható 

legyen, azaz Windows és Apple rendszereken is működjön! A megvalósításhoz használja a perprocesszor 

feltételes szerkezeteit! 

3. (★★★) Készítsen OpenGL-alapú vizualizációt a konvolúciós szűréshez kapcsolódó esettanulmányban 

megvalósított alkalmazáshoz! A program parancssori argumentumként kapja egy kép nevét és valamely 

szűrő paramétereit. A program elvégzi a szűrést, és megjeleníti azt OpenGL-alapú vizualizációval, s a 

konzolablakban újabb szűrő paramétereket kér, azaz a felhasználó interaktívan adhatja meg a szűrő 

paramétereket, s a szűrés eredménye rögtön megjelenik az OpenGL-ablakban. 
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12. fejezet - Kapcsolódó technológiák 

Utolsó fejezetünkben röviden áttekintjük az OpenCL-hez szorosan kapcsolódó két technológia, a CUDA és a 

WebCL fő tulajdonságait, illetve megvizsgáljuk, hogyan működhet együtt az OpenCL egyéb párhuzamos 

programozási technológiákkal. 

1. OpenCL és más párhuzamos programozási 
technológiák együttes alkalmazása 

Ahogy arról a jegyzet feldolgozása során meggyőződhetett az olvasó, az OpenCL lehetőséget biztosít 

interoperábilis, hordozható, eszközfüggetlen párhuzamos programozásra. Ugyanakkor az OpenCL mellett 

számos további nyílt forráskódú, széleskörűen alkalmazott, elsősorban CPU-ra történő párhuzamosítást célzó 

eszközrendszer létezik. Jelen szakaszban áttekintünk ezek közül néhányat, és megvizsgáljuk, hogy hogyan 

működhetnek azok együtt az OpenCL-technológiával. 

1.1. Szálbiztosság 

Valahányszor egy programkönyvtárat szál alapú párhuzamos programozási eszközökkel szeretnénk használni, 

elsőként a szálbiztosság kérdését kell körbejárnunk. Mit is jelent a szálbiztosság? Tekintsük a sztenderd C 

környezetben elérhető strtok függvény működését: A függvény paraméterként kap egy sztringet, valamint 

elválasztó karakterek egy tömbjét. A függvény első hívásakor visszaadja az elválasztó karakterek, illetve a 

sztring végei által határolt első token első bájtjának címét. Ez nyilvánvalóan a paraméterként kapott sztring első 

karaktere lesz. A függvény következő hívásakor NULL mutatót adhatunk át neki, s ekkor az előző hívás során 

kapott sztring második tokenjének címét adja vissza. Ha belegondolunk a függvény működésébe, a C 

eljárásorientált volta miatt biztosak lehetünk abban, hogy az első függvényhíváskor kapott sztring címét valahol 

a háttérben, feltehetőleg egy globális változóban tárolta a strtok függvény, így téve lehetővé, hogy NULL 

paraméterrel híva a korábban kapott sztring feldolgozását folytassuk. Ha szál alapú, azaz több-processzoros 

architektúrára történő párhuzamos programozást alkalmazunk úgy, hogy az egyes párhuzamosan futó szálak 

egyszerre hívják a strtok függvényt különböző sztringekkel, majd a sztringek feldolgozását szokásos módon, 

NULL mutatót átadva folytatjuk, hibás eredményt kapunk, hiszen a háttérben lévő globális változóban 

nyilvánvalóan csak az egyik sztring címe tárolható. Erre a hibás működésre úgy utalhatunk, hogy a strtok 

függvény nem szálbiztos, azaz nem hívhatjuk különböző szálakból biztonságosan. A szálbiztosság tehát egy 

olyan követelmény, amelyet teljesítenie kell egy könyvtárnak ahhoz, hogy annak függvényeit szabadon 

használhassuk párhuzamosan futó kódrészletekben. 

A szálbiztosságról általában csak részletes utánaolvasás során győződhetünk meg, az egyes könyvtárak 

dokumentációiban. Például a tudományos számításokra széleskörűen alkalmazott GNU GSL-csomag 

dokumentációjának 2.12-es pontjában az alábbi mondatokat találjuk. 

The library can be used in multi-threaded programs. All the functions are thread-safe, in the 

sense that they do not use static variables. Memory is always associated with objects and not 

with functions. 

A GNU GSL tehát szálbiztos, bátran használhatjuk a GSL függvényeit különböző szálakból, párhuzamosan. 

A szálbiztosság kérdése OpenCL esetén elsősorban a gazdaprogram szintjén jelenik meg, hiszen ez az a része a 

kódnak, ahol egyéb párhuzamosítási eszközöket használhatunk. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az 

OpenCL az 1.1-es verzió óta a gazdagépen teljesen szálbiztos, vagyis az OpenCL által specifikált függvényeket 

bátran hívhatjuk több, párhuzamosan futó kódrészletből, nem fogunk hibás működést kapni abból kifolyólag, 

hogy a háttérben valamely adatszerkezet párhuzamos használata nincs lekezelve. Erről a Khronos Group 

weboldalán, az OpenCL 1.1-ben megjelenő sajátságok listája alapján győződhetünk meg, melynek első eleme: 

Host-thread safety, enabling OpenCL commands to be enqueued from multiple host threads; 

A szálbiztosság hiányára általában akkor gyanakodhatunk, ha egy függvény kevesebb paramétert is kaphat, mint 

amire a szemantikájából kifolyólag szüksége van. Mivel napjainkban már szinte csak párhuzamos 

architektúrákkal találkozhatunk, erősen javasoljuk, hogy mindig törekedjünk szálbiztos függvények, 
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programkönyvtárak létrehozására, kerüljük azokat a megoldásokat, amelyeknél valamely memóriaterületek 

függvényekhez és nem pedig objektumokhoz vannak rendelve. 

1.2. Összetett alkalmazások 

Az OpenCL-t használhatjuk szál és folyamat alapú párhuzamos programozási eszközökkel egyaránt. 

• Folyamat alapú párhuzamosítás esetén természetesen a szálbiztosság kérdése nem merül fel. Az MPI-

implementációk (például OpenMPI, MPICH) vagy a PVM remek lehetőséget nyújt arra, hogy megoldandó 

nagy számításigényű problémáink részeit egy grafikus kártyákkal rendelkező gépekből álló klaszter 

elemeinek osszuk szét, és az egyes számítógépek saját eszközeiken OpenCL-technológiával oldják meg a 

részfeladatokat. Napjainkban legelterjedtebb az OpenMPI és OpenCL együttes használata. 

• Szálbiztossága révén az OpenCL használható szál alapú párhuzamosítási technológiákkal (Pthreads, 

OpenMP) együtt is. Mivel újabb processzorok már támogatják az OpenCL-alapú párhuzamos programozást, 

adatpárhuzamosítási problémák esetén általában szükségtelen az OpenCL mellett más technológiát bevetni, 

hiszen az aleszközök segítségével kiválóan menedzselhetjük a rendelkezésre álló erőforrásokat. OpenMP 

vagy Pthreads alkalmazására elsősorban akkor lehet szükségünk, ha funkcionális párhuzamosítási 

megoldásokat szeretnénk beépíteni programunkba, hiszen láthattuk, hogy az OpenCL-eszközök felépítése, 

illetve a programkönyvtár által rendelkezésünkre bocsátott függvények elsősorban adatpárhuzamosítási 

problémák elegáns megoldását teszik lehetővé. 

2. A C++ interfész 

Az OpenCL a C nyelvű interfésze mellett jelenleg egyedül a C++ interfészt specifikálja1, minden más nyelvi 

kötés (Phyton, Java) csak külső fejlesztői csapatok munkájának köszönhető. 

A C++ interfész használatához a cl.hpp header-fájlra kell építenünk, melynek aktuális verziója a C header-

fájlokhoz hasonlóan letölthető a Khronos Group honlapjáról vagy egyes Linux disztribúciók esetén elérhető a 

disztribúcióhoz tartozó szoftvertárházból. 

A C++ interfész eszközei a cl névtérbe vannak szervezve, és általánosságban elmondhatjuk, hogy ami a C 

interfész esetén ,,objektum''-ként jelent meg, az C++-ban valóban osztályként van megvalósítva. Az osztályok 

használata nagyban egyszerűsíti az egyes függvények paraméterezését, ugyanakkor alapvetően ugyanazokat a 

funkciókat valósítják meg, mint a C interfész függvényei, így ha az olvasó jártasságot szerzett a C interfész 

használatában, és ismeri a C++ nyelvet, könnyen áttérhet a C++ interfész használatára. 

Mivel a C++ interfész az OpenCL-specifikáció részeként jelent meg, az OpenCL-t implementáló gyártók is 

támogatják azt, jóllehet az OpenCL-témájú könyvek, fórumok, a gyártók példaprogramjai elsősorban a C 

interfészre építenek, így a C elsődlegessége miatt a C++ interfésszel történő megismerkedést az olvasóra bízzuk. 

3. NVidia CUDA 

Az NVidia Compute Unified Device Architecture (CUDA) egy programozási modell és szoftverfejlesztési 

csomag elnevezése egyszerre, mely a GPGPU-igényekre adott válaszként jelent meg 2007 februárjában az 

NVidia gondozásában. Többek között a CUDA volt az egyik ,,fenyegetés'', amelynek hatására az OpenCL 

gondolata, majd később maga a specifikáció is megszületett: félő volt, hogy a nagy számításteljesítményű 

eszközöket előállító gyártók mind saját programozási modelleket és könyvtárakat hoznak létre, ezzel 

lehetetlenné téve az eszközök általános, hordozható programozását. A CUDA-hoz hasonló céllal jött létre az 

ATI gondozásában a Stream Computing SDK, de míg az ATI abbahagyta ennek fejlesztését, és az OpenCL 

mellett döntött, addig az NVidia párhuzamosan vitte az OpenCL-t és a CUDA-t is, egészen napjainkig. Ahogy 

arról a bevezetőben írtunk, hivatalosan még nem erősítették meg, úgy tűnik, végül az NVidia végül a CUDA 

mellett döntött. 

A CUDA-programozást, csakúgy, mint az OpenCL-programozást, leginkább a memóriamodell határozza meg. 

Láthattuk, hogy OpenCL-kódjaink szinte minden utasításában megjelentek a memóriamodellhez kapcsolódó 

fogalmak, az alapvető feladat az OpenCL-eszköz memóriájának írása, olvasása és a kernelkódok 

optimalizálásának fő csapásiránya szintén a megfelelő memóriakezelés volt, ennek megfelelően a legfontosabb 

                                                           
1http://www.khronos.org/registry/cl/specs/opencl-cplusplus-1.2.png 

http://www.khronos.org/registry/cl/specs/opencl-cplusplus-1.2.png
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kérdés talán, hogy miben különbözik a CUDA- és OpenCL-memóriamodell? A válasz megnyugtató: a CUDA 

memóriamodellje szinte teljesen megegyezik az OpenCL-memóriamodellel. Két különbséget nevezhetünk meg, 

az egyik az explicit, kiemelten létező textúra memória, amely a globális és konstans memóriával azonos szinten 

létezik, és az OpenCL-képobjektumok többdimenziós gyorsítótárazásával azonos sajátosságokkal rendelkezik. 

A másik fő különbség a terminológia, melyet a következő táblázatban foglalunk össze. 
 

OpenCL (magyar) OpenCL (angol) CUDA (magyar) CUDA (angol) 

OpenCL-eszköz OpenCL device GPU GPU 

munkaelem work-item szál thread 

munkacsoport work-group szálblokk thread block 

globális memória global memory globális memória global memory 

konstans memória constant memory konstans memória constant memory 

lokális memória local memory osztottmemória shared memory 

privát memória private memory lokális memória local memory 

számítási egység compute unit multiprocesszor multiprocessor 

feldolgozóegység processing unit processzor processor 

- NDRange - grid 

globális azonosító global id szálazonosító thread id 

munkacsoport-azonosító workgroup id blokkindex block index 

lokális azonosító local id szálindex thread index 

Csakúgy, mint az OpenCL-programok, a CUDA-programok is két szinten futnak, azonban nincs külön 

gazdaprogram és kernel programozási nyelv. A GPU-n futó kódot a gazdaprogram kódjába ágyazzuk bele, s az 

NVidia C Compiler (NVCC) fordítóval fordíthatjuk le mindkettőt. Az NVCC felismeri és elkülöníti azokat a 

kódrészleteket, amelyeknek a gazdagépen, illetve a GPU-n kell futni, s előbbit a gazdagépre, utóbbit a GPU-ra 

fordítja. 

Az OpenCL-specifikáció C és C++ interfészeket biztosít a gazdaprogram elkészítéséhez és az ANSI C egy 

kiterjesztését a párhuzamosan futó kernelek implementációjára. Ezzel szemben a CUDA kizárólag C++ 

interfészt definiál a gazdaprogram elkészítéséhez, és a kernelek implementációjához szükséges kiterjesztések is 

C++-ban jelennek meg. A CUDA által definiált nyelvi kiterjesztések rendkívül hasonlóak az OpenCL C nyelvi 

kiterjesztéseihez. Megjelennek új minősítők és az OpenCL C beépített függvényeihez hasonló, a szálak 

indexelésének kezelését segítő struktúrák. Ezeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
 

OpenCL CUDA 
__kernel __global__ 
__constant __constant__ 
__global __device__ 
__local __shared__ 

get_num_groups() gridDim 
get_local_size() blockDim 
get_group_id() blockIdx 
get_local_id() threadIdx 

Nem célunk a CUDA programozási eszközeinek bemutatása, a fenti táblázatokkal csak néhány szemléletes 

példát adtunk rá, hogy szinte egy az egyhez megfeleltetés hozható létre a két eszközrendszer között. 

Mindkét eszközrendszerrel kiaknázhatjuk a rendelkezésre álló hardverben rejlő lehetőségeket, s elsődlegesen 

adatpárhuzamosítás esetén, GPU-processzorokon érhetünk el igazán látványos eredményeket. Míg azonban az 

OpenCL az általánosságot célozza, és ezért némely műveletek talán kicsit körülményesnek tűnhetnek, addig a 

CUDA csak az NVidia GPU-eszközöket támogatja, s ennek köszönhetően a programozási eszközök valamelyest 

egyszerűbbek, azaz rövidebb kódot írhatunk CUDA-ban. Ehhez kapcsolódóan a hardverspecifikus NVidia 

fordítónak köszönhetően a CUDA-kódokból valamivel gyorsabb, optimálisabb végrehajtható kódokat 

kaphatunk, mint az általánosabb OpenCL-kódokból. 
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A CUDA hardver-specifikusságának természetesen ára van: míg az OpenCL-kódok megfelelő 

meghajtóprogramok jelenlétében akár CPU-processzoron is futtathatók, addig CUDA használata esetén a 

tervezés során figyelembe kell venni, hogy nem biztos, hogy van a célgépben GPU-eszköz, és ezért sokszor el 

kell készíteni a CUDA-val támogatott funkció CPU-ra szánt implementációját, ami megkétszerezi az 

implementáció költségeit. 

Skálázhatóságát tekintve mind a CUDA-, mind az OpenCL-kód módosítás nélkül ültethető át nagyobb 

teljesítményű hardvereszközökre. Mindkét eszközrendszer lehetőséget biztosít rá, hogy akár több 

hardvereszközön is dolgozzunk egyszerre, azonban ha egy eszközről több eszköz használatára térünk át, 

megfelelően módosításokat kell eszközölnünk a kódon és a párhuzamos végrehajtás stratégiáján is. Ha azonban 

egy eszközről számítógépek klaszterének részeiként elérhető eszközökre térünk át, akkor külső könyvtárakat 

kell használnunk: különböző számítógépek közötti kommunikációra nem nyújt lehetőséget sem a CUDA, sem 

az OpenCL. 

Végezetül bemutatunk egy vektorok összeadását megvalósító CUDA- és OpenCL-kernelkódot, valamint a 

gazdaprogram kernelek futtatását megvalósító kódrészletét. Az OpenCL C kód a jegyzetben leírtak alapján 

könnyen értelmezhető, ezért tartalmát nem tárgyaljuk. 

12.1. példa - vectorAdd.k 

__kernel void vectorAdd(__global const float* A,  

                        __global const float* B,  

                        __global float* C) 

{ 

  int index= get_global_id(0); 

 

  C[index]= A[index] + B[index]; 

} 

 

A CUDA-kernelkód szerkezete szinte tökéletesen megegyezik az OpenCL-kernel szerkezetével. A különbség a 

minősítőkben, illetve a munkaelem/szál indexének lekérdezésében jelentkezik. 

12.2. példa - vectorAdd.cu 

__global__ void vectorAdd(float* A,  

                          float* B,  

                          float* C) 

{ 

  int index= blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

 

  C[index]= A[index] + B[index]; 

} 

 

Az OpenCL-gazdaprogram kódrészlete megint csak könnyen értelmezhető. A pontozott résszel arra utalunk, 

hogy az a, b és c mutatók rendre N darab lebegőpontos szám tárolására alkalmas memóriaterületek címét kapják, 

és az összeadandó a és b által hivatkozott memóriaterületek tartalma is megfelelően beállításra kerül. 

Létrehozunk memóriaobjektumokat, majd feltöltjük azokat, létrehozzuk a kernelobjektumot, beállítjuk a 

paramétereit, majd az egydimenziós, összesen N darab munkaelemet és munkacsoportonként L munkaelemet 

tartalmazó indextartománnyal összerendelve végrehajtjuk a munkaelemeket az OpenCL-eszközön. 

12.3. példa - hostOpenCL.c 

float *a, *b, *c; 

cl_mem A, B, C; 

int L= N/16; 

 

... 

 

A= clCreateBuffer(context, 0, N*sizeof(float), NULL, NULL); 

B= clCreateBuffer(context, 0, N*sizeof(float), NULL, NULL); 

C= clCreateBuffer(context, 0, N*sizeof(float), NULL, NULL); 

 

A= clEnqueueWriteBuffer(queue, A, CL_TRUE, 0, N*sizeof(float), a, 0, NULL, NULL); 
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A= clEnqueueWriteBuffer(queue, B, CL_TRUE, 0, N*sizeof(float), b, 0, NULL, NULL); 

 

cl_kernel k= clCreateKernel(source, "vectorAdd", 0); 

clSetKernelArg(k, 0, sizeof(cl_mem), (void*)&A); 

clSetKernelArg(k, 1, sizeof(cl_mem), (void*)&B); 

clSetKernelArg(k, 2, sizeof(cl_mem), (void*)&C); 

 

clEnqueueNDRangeKernel(queue, k, 1, 0, &N, &L, 0, 0, 0); 

 

A CUDA-kód szerkezete ismét nagyon hasonló, azonban közel sem olyan körülményes, mint az OpenCL-

implementációé. A kernelkód a gazdaprogram részeként jelenik meg, s a kernelre egyszerűen a nevével, nem 

pedig kernelobjektumokon keresztül hivatkozhatunk. Itt is létrehozunk három mutatót (a, b, c), majd a pontozott 

részen feltöltjük azokat. Ezt követően a GPU-n foglalunk le memóriaterületeket a cudaMalloc függvénnyel (ez 

a clCreateBuffer-nek megfelelő művelet), majd feltöltjük az a és b mutatókon keresztül elérhető N darab 

lebegőpontos számot a GPU-ra a cudaMemcopy függvénnyel (OpenCL esetén clEnqueueWriteBuffer). A 

kernel végrehajtásának feladata meglehetősen egyszerűen kiadható, bár első pillantásra idegennek tűnő 

szintaktikával történik. A <<< . , . >>> konstrukció a végrehajtandó kernel neve után jelenik meg, első tagja 

a blokkok száma (OpenCL-ben a munkacsoportok száma), második tagja a szálak (OpenCL-ben a 

munkaelemek) teljes száma. A kernel paraméterezése értelemszerűen a GPU-n lefoglalt memóriaterületekkel 

történik. 

12.4. példa - hostCUDA.c 

float *a, *b, *c; 

float *A, *B, *C; 

 

... 

 

A= cudaMalloc(sizeof(float)*N); 

B= cudaMalloc(sizeof(float)*N); 

C= cudaMalloc(sizeof(float)*N); 

 

cudaMemcpy(A, a, sizeof(float)*N, cudaMemcpyHostToDevice); 

cudaMemcpy(B, b, sizeof(float)*N, cudaMemcpyHostToDevice); 

 

vectorAdd<<<16, N>>>(A, B, C); 

 

Az OpenCL és a CUDA rendkívül hasonló elveken és modelleken alapuló eszközrendszerek. Ha valakinek 

sikerül elsajátítania az egyik technológia használatát, és gondolunk itt elsősorban a programozás megfelelő 

gyakorlatára (memóriakezelés, kernelkódok létrehozása, optimalizálása), nagyon könnyen áttérhet a másik 

technológiára, lényegében az új szintaktikát kell csak elsajátítania. Az átállás nagyon hasonló az 

objektumorientált nyelvek közötti átmenetre: az első objektumorientált nyelv megfelelő elsajátítása nyelvtől 

függetlenül ugyanolyan nehéz. Meg kell ismerkedni az absztrakt osztály, objektum, interfész, bezárás, 

polimorfizmus, öröklődés fogalmakkal, a tervezési mintákkal és nem utolsósorban a nyelv szintaktikájával. Ha 

azonban sikerül gyakorlatot szerezni valamely objektumorientált nyelv használatában, akkor egy új 

objektumorientált nyelv elsajátítása már csak a szintaktika megismerését jelenti, hiszen az absztrakt fogalmak és 

a tervezési minták változatlanok. 

Ha felkeltettük az olvasó érdeklődését a CUDA-technológia iránt, ajánljuk további olvasásra az igen alapos és 

részletes [2] és a gyakorlatias megközelítésű [13] könyveket. 

4. WebCL 

Napjainkban az informatikai fejlesztéseket egyre inkább az internet-, illetve felhő-központúság jellemzi. A 

felhasználói szoftverek jelentős része csatlakozni tud az internethez, esetleg a szoftver bizonyos szolgáltatásai 

már böngészőből is elérhetők. Vannak ugyanakkor teljes egészében böngészőkön keresztül használható 

kereskedelmi szoftverek, és egyre ritkábban vesszük elő a sok-sok CD-t és DVD-t megtöltő zene- és 

filmgyűjteményünket, hiszen minden elérhető a YouTube-on. A Google és a Microsoft egyaránt lehetőséget 

biztosít online szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, a magyar Prezi cég szoftvereivel online készíthetünk igen 

látványos prezentációkat. Egyszerű grafikai feladatokra, de akár áramkörtervezésre is találni online 
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megoldásokat. Ahogy a böngészőn keresztül használandó alkalmazások egyre komplexebbé válnak, úgy a kliens 

oldalon is egyre nagyobb számításteljesítményt kell biztosítani a használatukhoz. 

A kliensoldali programok döntő többsége JavaScriptben készül, amely egy interpretált nyelvnek tekinthető. A 

böngészők sebessége elsősorban attól függ, hogy milyen gyorsan tudják értelmezni a JavaScriptet, azaz 

mennyire jó a háttérben futó JavaScript motor. A mára már legnépszerűbb böngészővé vált Google Chrome 

elsősorban azért emelkedik ki minden sebességteszten, mert a V8 névre hallgató JavaScript motor rendkívül 

hatékony más böngészők megoldásaival összehasonlítva. 

A JavaScript azonban eredendően interpretált nyelv, nem arra tervezték, hogy esetenként számításigényes 

feladatok hatékony megoldására is alkalmas legyen. A korral és az igényekkel haladva nyilvánvalóvá vált a 

szükség egy olyan technológiára, amellyel böngészőből elérhetjük a böngészőt futtató hardvereszköz olyan 

erőforrásait is, amelyek nincsenek a böngésző futtatására allokálva. Az igényeket realizálva az OpenCL-t is 

jegyző Khronos Group 2011 márciusában bejelentette, hogy megkezdi a WebCL-szabvány kidolgozását, 

melynek elsődleges célja az OpenCL lehetőségeinek JavaScript kódon keresztül történő elérésének támogatása. 

A WebCL első munkaverziója (working draft) 2012 májusában jelent meg, és fejlesztése a jegyzet írásának 

időpontjában is zajlik. A WebCL tehát még nincs készen, az aktuális verzió a Khronos Group weboldalán érhető 

el2. Egyetlen böngésző sem támogatja még alapértelmezett módon, azonban a szabványt többé-kevésbé 

implementáló kiterjesztések már elérhetők. 

Érdekes módon elsősorban a mobiltelefon-gyártók álltak a fejlesztés mellé, a Nokia, a Samsung3 és a Motorola4 

is elkészítette első WebCL-implementációját. Utóbbi kettő még csak a GitHub nevű forráskód-megosztó 

portálon érhető el, illetve néhány demonstrációs videó tekinthető meg működésükről YouTube-on. A Nokia 

ezzel szemben egy bárki által letölthető Firefox kiterjesztésként tette elérhetővé implementációját5, és a projekt 

honlapján több dokumentummal és példakóddal segíti annak használatát. Minek köszönhető a mobiltelefon-

gyártók kiemelt érdeklődése a WebCL iránt? Elsősorban annak, hogy napjainkban évente több okostelefont 

adnak el, mint számítógépet, így aki elsőként tud majd olyan szoftvertechnológiát biztosítani, amellyel a 

böngészőkből aknázhatók ki az okostelefonok egyre nagyobb számításteljesítményű hardverelemei, az 

valószínűsíthetően piaci előnyre tehet majd szert az alkalmazásaival. 

A WebCL megőrzi az OpenCL absztrakcióit, azokat azonban JavaScripten keresztül teszi elérhetővé, ami 

előnyökkel és hátrányokkal is jár. A JavaScript interpretált nyelv lévén az erőforrásokat dinamikusan kezeli, az 

erőforrások felszabadításáról a szemétgyűjtögető, az ún. Garbage Collector gondoskodik. Ennek megfelelően 

WebCL-ben nem jelennek meg az OpenCL-ben jelen lévő retain/release modellt támogató függvények, így 

egyszerűbbé válik az implementáció. A JavaScript hibakezelése hibakódok helyett kivételkezeléssel történik, 

így az OpenCL-eszközök sokszor körülményes paraméterezése is egyszerűsödik, azonban nem kerülhetjük el a 

kivételkezelő blokkok elkészítését. Hátrányként nevezhetjük meg ugyanakkor, hogy a JavaScript köztes réteg 

nyilvánvaló sebességcsökkenést idéz elő egy tisztán OpenCL-implementációval összehasonlítva. 

A teljesség kedvéért, egyben a WebCL-leírás teljességének igénye nélkül bemutatjuk a vektorok összeadását 

megvalósító WebCL-kódot, melynek alapját a Nokia WebCL holnapján található példakód képzi. Jóllehet a 

példa elsősorban JavaScript nyelvű, és egyáltalán nem biztos, hogy az OpenCL, s így a nagy 

számításteljesítményű megoldások iránt érdeklődő olvasó jártas a webtechnológiák világában, arra mégis 

megfelel, hogy érzékeltessük, egy kernelkódtól annak végrehajtásáig ugyanazon lépéseket kell 

megvalósítanunk, mint natív OpenCL esetén, csak a JavaScriptből eredően más szintaktikával. 

12.5. példa - webcl.html 

<script id="vectorAdd" type="text/x-opencl"> 

  __kernel void ckVectorAdd(__global float* A,  

                            __global float* B, 

                            __global float* C) { 

    int index = get_global_id(0); 

 

    C[index] = A[index] + B[index]; 

  } 

</script> 

 

                                                           
2http://www.khronos.org/webcl/ 
3https://github.com/SRA-SiliconValley/webkit-webcl 
4https://github.com/Motorola-Mobility/node-webcl 
5http://webcl.nokiaresearch.com/ 

http://www.khronos.org/webcl/
https://github.com/SRA-SiliconValley/webkit-webcl
https://github.com/Motorola-Mobility/node-webcl
http://webcl.nokiaresearch.com/
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<script type="text/javascript"> 

  function loadKernel(id){ 

    var kernelElement = document.getElementById(id); 

    var kernelSource = kernelElement.text; 

    if (kernelElement.src != "") { 

        var mHttpReq = new XMLHttpRequest(); 

        mHttpReq.open("GET", kernelElement.src, false); 

        mHttpReq.send(null); 

        kernelSource = mHttpReq.responseText; 

    }  

    return kernelSource; 

  } 

 

  function CL_vectorAdd () { 

 

    // All output is written to element by id "output" 

    var output = document.getElementById("output"); 

    output.innerHTML = ""; 

 

    try { 

     

      // First check if the WebCL extension is installed at all  

      if (window.WebCL == undefined) { 

        alert("Unfortunately your system does not support WebCL. " + 

              "Make sure that you have both the OpenCL driver " + 

              "and the WebCL browser extension installed."); 

        return false; 

      } 

 

      // Generate input vectors 

      var vectorLength = 30; 

      var UIvector1 = new Float32Array(vectorLength);     

      var UIvector2 = new Float32Array(vectorLength); 

      for ( var i=0; i<vectorLength;  i=i+1) { 

        UIvector1[i] = Math.floor(Math.random() * 100); //Random number 0..99 

        UIvector2[i] = Math.floor(Math.random() * 100); //Random number 0..99 

      } 

       

      output.innerHTML += "<br>Vector length = " + vectorLength; 

 

      // Setup WebCL context using the default device of the first platform  

      var platforms = WebCL.getPlatformIDs(); 

      var ctx = WebCL.createContextFromType ([WebCL.CL_CONTEXT_PLATFORM,  

                                              platforms[0]], 

                                            WebCL.CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT); 

                       

      // Reserve buffers 

      var bufSize = vectorLength * 4; // size in bytes 

      output.innerHTML += "<br>Buffer size: " + bufSize + " bytes"; 

      var bufIn1 = ctx.createBuffer (WebCL.CL_MEM_READ_ONLY, bufSize); 

      var bufIn2 = ctx.createBuffer (WebCL.CL_MEM_READ_ONLY, bufSize); 

      var bufOut = ctx.createBuffer (WebCL.CL_MEM_WRITE_ONLY, bufSize); 

 

      // Create and build program for the first device 

      var kernelSrc = loadKernel("vectorAdd"); 

      var program = ctx.createProgramWithSource(kernelSrc); 

      var devices = ctx.getContextInfo(WebCL.CL_CONTEXT_DEVICES); 

 

      try { 

        program.buildProgram ([devices[0]], ""); 

      } catch(e) { 

        alert ("Failed to build WebCL program. Error " 

              + program.getProgramBuildInfo (devices[0],  

                                              WebCL.CL_PROGRAM_BUILD_STATUS) 

              + ":  "  

              + program.getProgramBuildInfo (devices[0],  

                                              WebCL.CL_PROGRAM_BUILD_LOG)); 

        throw e; 

      } 

 

      // Create kernel and set arguments 

      var kernel = program.createKernel ("ckVectorAdd"); 
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      kernel.setKernelArg (0, bufIn1); 

      kernel.setKernelArg (1, bufIn2);     

      kernel.setKernelArg (2, bufOut); 

      kernel.setKernelArg (3, vectorLength, WebCL.types.UINT); 

 

      // Create command queue using the first available device 

      var cmdQueue = ctx.createCommandQueue (devices[0], 0); 

       

      // Write the buffer to OpenCL device memory 

      cmdQueue.enqueueWriteBuffer (bufIn1, false, 0, bufSize, UIvector1, []); 

      cmdQueue.enqueueWriteBuffer (bufIn2, false, 0, bufSize, UIvector2, []); 

   

      // Init ND-range 

      var globalWS = [vectorLength]; 

 

      output.innerHTML += "<br>Global work item size: " + globalWS; 

       

      // Execute (enqueue) kernel 

      cmdQueue.enqueueNDRangeKernel(kernel, globalWS.length, [],  

                                    globalWS, [], []); 

 

      // Read the result buffer from OpenCL device 

      outBuffer = new Float32Array(vectorLength); 

      cmdQueue.enqueueReadBuffer (bufOut, false, 0, bufSize, outBuffer, []);     

      cmdQueue.finish (); //Finish all the operations 

 

      //Print input vectors and result vector 

      output.innerHTML += "<br>Vector1 = ";  

      for (var i = 0; i < vectorLength; i = i + 1) { 

        output.innerHTML += UIvector1[i] + ", "; 

      } 

      output.innerHTML += "<br>Vector2 = "; 

      for (var i = 0; i < vectorLength; i = i + 1) { 

        output.innerHTML += UIvector2[i] + ", "; 

      } 

      output.innerHTML += "<br>Result = "; 

      for (var i = 0; i < vectorLength; i = i + 1) { 

        output.innerHTML += outBuffer[i] + ", "; 

      } 

 

    } catch(e) { 

      document.getElementById("output").innerHTML  

        += "<h3>ERROR:</h3><pre style=\"color:red;\">" + e.message + "</pre>"; 

      throw e; 

    } 

  } 

</script> 

Röviden összefoglalva a WebCL egy igencsak ígéretes, de egyben a legfiatalabb eszközrendszer is a jegyzetben 

említett és bemutatott technológiák közül. Mivel a szabvány elkészítése sem fejeződött még be, 

valószínűsíthetően várnunk kell még néhány évet a technológia széles körű elterjedésére. Érdeklődő olvasók 

azonban a fejezetben megadott linkek alapján követhetik a fejlesztések állapotát, így a technológia 

újszerűségének köszönhetően kisebb-nagyobb környezetük első WebCL-programozójává/szakértőjévé 

válhatnak. 

5. Feladatok 

1. (★★★) Ha rendelkezik NVidia eszközzel, készítse el a fejezetben bemutatott, vektorok összeadását 

megvalósító OpenCL- és CUDA-programokat, és hasonlítsa össze azok sebességét a vektorok méretének 

függvényében! 

2. (★★★) Amennyiben rendelkezik JavaScript programozási tapasztalattal, készítsen weboldalt, amely 

alkalmas a bemutatott, vektorok összeadását megvalósító JavaScript függvény működésének 

demonstrálására! 
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13. fejezet - Utószó 

A jegyzet tárgya az OpenCL-technológia eszközeinek gyakorlatorientált leírása, áttekintése volt. Jóllehet mára 

számos angol nyelvű könyv jelent meg hasonló tartalommal, jelen jegyzet előnyének talán azt nevezhetjük meg, 

hogy az egyes esettanulmányokat igen részletesen, lépésről lépésre építettük fel, hogy az olvasó benyomást 

szerezzen az egyes optimalizálási lehetőségek használatáról, hatásáról. Másik előnyként a legtöbb esetben teljes 

egészében megadott példakódokat emelhetjük ki, melyek nagyban felgyorsíthatják az anyag elsajátítását. Mivel 

a legtöbb függvény használatára található példa a jegyzetben, az olvasó akár kézikönyvként is használhatja azt, 

jóllehet a függvények által visszaadott hibakódok jelentése és a függvények speciális paraméterezéseinek leírása 

csak a specifikációban található meg kellő részletességgel. Mindazonáltal a bemutatott eszközök elsajátításával 

a problémák igen nagy részére adhatunk működő és hatékony megoldást. 

Az OpenCL eszközeinek száraz leírását és tárgyalását mellőzve a legkülönbözőbb alkalmazási területekről 

próbáltunk példákat gyűjteni és esettanulmányokat készíteni, hogy az olvasó érdeklődését fenntartsuk, egyúttal 

felkeltsük a nagy számításigényű problémákat megteremtő matematikai eszközök és modellek iránt is. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az egyes esettanulmányok végén megfogalmazott feladatok, illetve az 

azok megoldása során leszűrhető tapasztalatok legalább olyan mértékben járulnak hozzá az OpenCL-

programozás elsajátításához, mint a jegyzet írott anyaga maga. 

A jegyzetben néhány kivételtől eltekintve hardverként az absztrakt OpenCL-eszközre hivatkoztunk, az 

esettanulmányok eredményeinek értelmezése során igyekeztünk elkerülni azokat az indokokat, amelyek a szerző 

által használt GPU-eszköz belső felépítését, fizikai paramétereit érintenék. Fontos azonban kiemelni, hogy a 

bemutatott futási eredmények erősen hardver függők. Más jellegű OpenCL-eszközökön (CPU, FPGA), vagy 

akár más gyártó hasonló eszközén más eredmények adódhatnak. Minden további nélkül elképzelhető, hogy az 

esettanulmányokban levezetett és legjobb futásidőket produkáló kernel más eszközökön csak második vagy 

harmadik lesz a sorban. Az OpenCL-eszközök heterogenitása miatt a teljesítménynek ez a variabilitása 

elkerülhetetlen. Azt azonban biztosan kijelenthetjük, hogy az absztrakt OpenCL-eszközre történő optimalizációt 

végrehajtva biztosan jobb eredményeket kell kapnunk, mint optimalizáció nélkül. Hogy a lokális memória vagy 

vektortípusok használata hozza a legjobb eredményt, az már a problémától és a hardverkörnyezettől függ. 

Az OpenCL-technológiát tetszőleges alkalmazásban, tudományos vagy felhasználói szoftverben alkalmazhatjuk, 

ha nagy számításigényű problémák megoldása vagy egyszerűen a CPU tehermentesítése a cél. Az OpenCL-t az 

ipari gyakorlatban alkalmazni kívánó olvasó számára azonban javasoljuk, hogy az OpenCL-t támogató 

hardvereszközök felépítésének, működésének alapos megismerését és tanulmányozását követően 

hardverspecifikusan próbálja mindig megindokolni az általa elérhető eszközökön mérhető futási eredményeket. 

Mivel a hardverek felépítése szinte napról napra, de legalábbis évről évre változik, ez naprakész és igen nagy 

lexikális tudást igényel, ami ki is jelöli, hogy az olvasónak milyen irányban érdemes, illetve hasznos 

továbbképeznie magát, ha a jegyzetben foglaltakon, illetve a specifikációkon túlmutató OpenCL-ismeretekre 

szeretne szert tenni. 

Ahogy arra indirekt módon a WebCL fejlesztése is utal, az OpenCL várhatóan további területeket fog 

meghódítani, a nagy számításteljesítményű programozás egyfajta de facto szabványává válva. A GPGPU-

területen a CUDA és az OpenCL közötti versenyt jól jellemzik a Google Trends- webes keresések statisztikáival 

foglalkozó oldal adatsorai, melyeket a 13.1. ábrán tekinthet meg az olvasó. A statisztikákat a technológiai 

fejlesztések melegágyára, Kalifornia államra szűkítve mutatjuk be. Szemmel láthatóan az OpenCL kifejezés 

keresései (kék vonal) növekvő tendenciát, míg a CUDA kifejezés iránti érdeklődés valamelyest csökkenő 

tendenciát mutat. A szaggatott vonallal jelölt predikció szerint 2013-ban a technológiák iránti érdeklődés 

kiegyenlítődik, jóllehet a CUDA-fejlesztések évekkel hamarabb kezdődtek, minthogy az OpenCL ötlete 

megszületett volna. Ezek alapján tehát az OpenCL-t általánossága mellett joggal tekinthetjük a GPGPU-terület 

egyik legfontosabb technológiájának is. 

13.1. ábra - A CUDA és az OpenCL keresési statisztikái Kalifornia államban: kék szín 

jelöli az OpenCL és piros a CUDA kifejezés kereséseinek arányát. 
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Zárszóként, útravalóként és egyben az esettanulmányok tanulságait összefoglalva visszakanyarodunk az 

OpenCL-technológiához és 10 pontot fogalmazunk meg, melyek segíthetik OpenCL-programunk 

teljesítményének maximalizálását: 

• Minimalizáljuk a globális memória eléréseinek számát! 

• Ha lehetőségünk van rá, kerüljük a költséges atomi műveleteket! 

• Szervezzünk munkacsoportokat, és használjuk ki a lokális memória jelenlétét! 

• Használjuk a konstans memóriát! 

• Rövid, előre ismert lépésszámú ciklusok esetén fejtsük ki azokat! 

• A kernel futása alatt állandó értékeket, konstansokat nevesített konstansként, a kernelkód fordítása során 

adjuk át, semmint a kernelfüggvény paramétereként! 

• Kerüljük el a végtelen és a NaN értékeket és használjuk a -cl-finite-math-only fordítási kapcsolót! 

• Használjuk az OpenCL C beépített, optimalizált függvényeit! 

• Ha lehetőség van rá, a munkacsoportokat a feldolgozandó adat méretéhez adaptívan szervezzük! 

• Az OpenCL-specifikus kódrészektől eltekintve a kernelkód hatékony C-kód legyen! 
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A. függelék - cmake 

Ahogy azt a 1. fejezetben láthattuk, az egyszerűbb példaprogramok könnyen lefordíthatók egyetlen fordítási 

utasítással, jóllehet ekkor is meg kell adnunk a nem teljesen kézenfekvő -lOpenCL kapcsolót. Összetettebb 

példák, illetve esettanulmányok esetén több forrásfájlból álló példaprogramokkal és több külső könyvtárral, 

illetve kapcsolóval kell dolgoznunk. A kapcsolók és linkelendő külső könyvtárak programról programra 

változnak, ezért valahol rögzítenünk kell, hogy melyik esetben mely kapcsolókat kell alkalmaznunk, mely 

könyvtárakat kell linkelnünk. A megfelelő fordítási parancsot/parancsokat egy egyszerű szöveges fájlban is 

tárolhatjuk programunk mellett, azonban javasoljuk, hogy az olvasó forráskódmendzselésre kifejlesztett 

eszközöket használjon, hiszen azok sokkal egyszerűbb, szervezettebb, átláthatóbb és általánosabb módon teszik 

lehetővé a fordításhoz szükséges opciók rögzítését. A forráskódmendzselésre kifejlesztett megoldások közül 

interoperábilitása miatt a cmake eszközrendszerrel ismerkedünk meg. 

1. A cmake-ről általánosan 

Egyetlen forrásfájlt könnyen lefordíthatunk/linkelhetünk akár egyetlen gcc parancs kiadásával. Ha forráskódunk 

több fájlból áll, esetleg külső programkönyvtárakat is felhasználunk, a fordítási/linkelési parancsok és a 

futtatható program előállításának lépései bonyolulttá és hosszadalmassá válnak. 

A problémára szinte minden programozási környezetben hasonló megoldások születtek: a forráskódhoz 

mellékelni kell egy fájlt, amely tartalmazza, hogy a forrásfájlokat milyen sorrendben kell lefordítani, az egyes 

fordítási parancsokban és a linkelés során milyen kapcsolókat kell használni stb. Microsoft Visual Studio alapú 

fejlesztések esetén például ennek szerepét tölti be az ún. solution fájl a hozzá kapcsolódó project fájlokkal. A 

Visual Studiohoz hasonlóan a legtöbb grafikus fejlesztő környezet (NetBeans, Eclipse stb.) rendelkezik a 

fordítás és linkelés paramétereit leíró saját fájlformátummal. 

A nyílt forráskód világában a GNU Makefile szkriptnyelv a legelterjedtebb, így mi is erre építünk. A GNU 

Makefile szkriptek futtatásához a populáris Linux disztribúciókon alapértelmezetten jelen lévő make alkalmazás 

használható. Windows rendszeren telepítenünk kell az MSYS csomagot1, és gondoskodnunk kell róla, hogy a 

make-mingw32.exe állomány elérési útja benne legyen a PATH környezeti változóban. A make program 

jelenlétéről és elérhetőségéről a verziószámának lekérdezésével győződhetünk meg. Linux rendszeren adjuk ki a 

make --version parancsot vagy Windowson a make-mingw32 utasítást, melynek hatására a program névjegyét 

kell látnunk. 

user@home> make --version 

GNU Make 3.81 

Copyright (C) 2006  Free Software Foundation, Inc. 

This is free software; see the source for copying conditions. 

There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE. 

 

This program built for x86_64-pc-linux-gnu 

A GNU Makefile szerkezetéről, szintaktikájáról további információkat találhatunk a weboldalán2 és a [10] 

könyvben, amely ingyenesen letölthető a kiadó weboldalán3. A helyesen elkészített Makefile-ok nagyon 

hatékonyan vezénylik le a fordítás/linkelés lépéseit. Nagyobb projektek esetén azonban elkészítésük, 

módosításuk nehézkes, nagy szakértelmet és tapasztalatot igényel. A Makefile-ok elkészítésének nehézségeit 

olyan eszközökkel redukálhatjuk, amelyek képesek Makefile-okat automatikusan/szemiautomatikusan 

előállítani. Több ilyen eszközrendszer is létezik, ezek közül választásunk interoperábilitása és népszerűsége 

miatt a cmake-re4 esett. 

A cmake eszközrendszert a következő módon használhatjuk: 

• Forráskódjainkhoz CMakeLists.txt nevű állományokat hozunk létre, melyekben megadjuk, hogy mely 

forráskódokból szeretnénk alkalmazást vagy programkönyvtárat létrehozni, megadhatjuk a fordítóprogram és 

linker kapcsolóit, a forráskód csomagfüggőségeit stb.; 

                                                           
1www.mingw.org/wiki/MSYS 
2www.gnu.org/software/make 
3http://oreilly.com/catalog/make3/book/index.csp 
4www.cmake.org 

http://www.mingw.org/wiki/MSYS
http://www.gnu.org/software/make
http://oreilly.com/catalog/make3/book/index.csp
http://www.cmake.org/
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• A CMakeLists.txt állományt tartalmazó könyvtárban kiadjuk a 

user@home> cmake .  

utasítást, melynek hatására a cmake alkalmazás előállítja a fordításhoz/linkeléshez szükséges GNU 

Makefile-t. (Ha a CMakeLists.txt fájl tartalma szintaktikailag hibás, vagy valamilyen csomagfüggőség 

nem teljesül, a cmake futása hibával leáll.) A Makefile-ok automatikus előállítását konfigurációnak hívjuk, 

mert ekkor véglegesítődnek, ,,konfigurálódnak'' a fordítási és linkelési parancsok a rendelkezésre álló 

szoftverkörnyezet és a felhasználó által megadott opciók függvényében. 

• Miután előállt a Makefile, a 

user@home> make 

utasítás kiadásával fordíthatjuk és linkelhetjük a forráskódot. 

A cmake használatát azért javasoljuk, mert 

• a példaprogramok feldolgozása és a feladatok megoldása során minden alkalmazáshoz külön 

CMakeLists.txt konfigurációs állományt készíthetünk, melyben rögzíthetjük azokat a kapcsolókat és 

opciókat, amelyek a forráskód fordításához/linkeléséhez szükségesek. Ha később visszatérünk valamely 

példaprogramra, nem kell azon gondolkodnunk, hogy vajon milyen kapcsolókkal fordíthatjuk le azt: a 

Makefile-t egyszerűen elkészíthetjük a cmake parancs segítségével, a fordítást pedig a make parancs 

kiadásával kivitelezhetjük. 

• A gyakorlatban a programcsomagok többségének fejlesztéséhez és menedzseléséhez a cmake-hez hasonló 

eszközöket alkalmaznak, így nagyon hasznos, ha az összetett programok készítése iránt érdeklődő olvasó 

mihamarabb megismerkedik ezen eszközök használatával, filozófiájával. 

2. Első cmake 

projektünk Installáljuk a cmake alkalmazást, majd verziószámának lekérdezésével győződjünk meg róla, hogy 

elérhető és működik. 

user@home> cmake --version 

cmake version 2.8.9 

A cmake eszközrendszer használatát egy egyszerű példán keresztül szemléltetjük, melyben bemutatjuk, hogy 

milyen CMakeLists.txt konfigurációs állományokat kell létrehoznunk egyszerű statikus és dinamikus 

programkönyvtárak, alkalmazások készítéséhez. A cmake eszközrendszert nincs lehetőségünk kimerítően 

tárgyalni, a legszükségesebb alapokat tekintjük csak át a példán keresztül. Az érdeklődő olvasó további 

leírásokat találhat a cmake hivatalos weboldalán5. Elsőként egy alkalmas könyvtárszerkezet kerül kialakításra: 

cmake-example 

|-- app 

|-- |-- CMakeLists.txt 

|   |-- main.c 

|-- bin 

|-- dlib 

|   |-- CMakeLists.txt 

|   |-- dlib.c 

|   |-- dlib.h 

|-- lib 

|-- slib 

|   |-- CMakeLists.txt 

|   |-- slib.c 

|   |-- slib.h 

|-- CMakeLists.txt 

Az egyes forrásfájlok tartalma az alábbi: 

A.1. példa - dlib/dlib.h 

                                                           
5www.cmake.org 

http://www.cmake.org/


 cmake  

 286  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

#ifndef _DLIB_H_ 

#define _DLIB_H_ 

 

int printfDL(const char* fmt, ...); 

 

#endif 

A.2. példa - dlib/dlib.c 

#include <stdio.h> 

#include <stdarg.h> 

#include <dlib.h> 

 

int printfDL(const char* fmt, ...) 

{ 

 va_list args; 

 va_start(args, fmt); 

 printf("Dynamic Library: "); 

 return printf(fmt, args); 

} 

 

A.3. példa - slib/slib.h 

#ifndef _SLIB_H_ 

#define _SLIB_H_ 

 

int printfSL(const char* fmt, ...); 

 

#endif 

A.4. példa - slib/slib.c 

#include <stdio.h> 

#include <stdarg.h> 

#include <slib.h> 

 

int printfSL(const char* fmt, ...) 

{ 

 va_list args; 

 va_start(args, fmt); 

 printf("Static library: "); 

 return printf(fmt, args); 

} 

 

A.5. példa - app/main.c 

#include <stdio.h> 

 

#include <slib.h> 

#include <dlib.h> 

 

int main() 

{ 

    printf("Hello world\n"); 

    printfSL("Hello world\n"); 

    printfDL("Hello world\n"); 

     

    return 0; 

} 

 

Mind a statikus, mind a dinamikus könyvtár egyetlen burkoló függvényt tartalmaz a jól ismert printf 

függvényhez, amely a kimenetre írandó sztring elé írja a "Static library:" vagy "Dynamic library:" 

sztringet. A főprogramban a sztenderd kimenetre írjuk a "Hello world" sztringet a printf segítségével, 

valamint a programkönyvtárakban implementált függvényeken keresztül. 
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A konfigurációs állományok cmake nyelvű szkriptek. A szkriptek célja, hogy bizonyos speciális változók értékét 

megfelelően beállítsuk. A Makefile elkészítéséhez ezen változók értékeit használja majd fel a cmake program. 

A konfigurációs szkriptben a SET() makróval adhatunk értéket a változóknak. A változók vagy beépítettek, és a 

konfigurációs állomány feldolgozása alatt végig léteznek (esetleg kezdőértékkel rendelkeznek), vagy a 

programozó hozza létre őket, amikor a SET() makróval első alkalommal értéket ad nekik. Szintaktikáját 

tekintve a SET() első paramétere a változó neve, második paramétere a sztring, amit értékként a változóhoz 

rendelünk. Fontos megjegyezni, hogy cmake szkriptekben a makrók paramétereit whitespace karakterekkel 

választjuk el, nem pedig vesszővel vagy pontosvesszővel, mint sok más nyelvben. Egy változó értékét bármikor 

elérhetjük a ${VALTOZO} konstrukcióval. A továbbiakban sorra vesszük a Makefile-ok elkészítéséhez 

szükséges konfigurációs állományok tartalmát, s példát láthatunk a SET() makró használatára is. 

A.6. példa - CMakeLists.txt 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

 

PROJECT(cmake-test C) 

 

SET(LIBRARY_OUTPUT_PATH ${PROJECT_BINARY_DIR}/lib) 

SET(EXECUTABLE_OUTPUT_PATH ${PROJECT_BINARY_DIR}/bin) 

SUBDIRS(slib dlib app) 

 

SET(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE on) 

A konfigurációs fájl első sorában a minimális cmake verziószámot írjuk elő, majd a következő sorban megadjuk 

a projekt nevét és nyelvét a PROJECT() makró két paramétereként. A SET() makró segítségével beállítjuk a 

fordítás eredményeként előálló programkönyvtárak és a futtatható állomány létrehozásának helyét, értéket adva 

a beépített LIBRARY_OUTPUT_PATH és EXECUTABLE_OUTPUT_PATH változóknak. Ehhez felhasználjuk a 

PROJECT_BINARY_DIR beépített változó értékét: a projekt főkönyvtárának elérési útját. Ezt követően, a 

SUBDIRS() makró paramétereiként felsoroljuk azokat a további könyvtárakat, amelyek feldolgozásra váró 

konfigurációs állományokat tartalmaznak. A SUBDIRS makrónak köszönhetően a gyökérkönyvtárban kiadott 

cmake . parancs maga után vonja az alkönyvtárakban lévő konfigurációs fájlok feldolgozását is. Az utolsó 

utasításban azt írjuk elő, hogy az előálló Makefile feldolgozása során a make program írja a kimenetre a kiadott 

fordítási és linkelési parancsokat, ami nagyon hasznos a parancsok helyességének ellenőrzése szempontjából. 

A.7. példa - slib/CMakeLists.txt 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_LIBRARY(slib STATIC ${SRC}) 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

 

A statikus programkönyvtár konfigurációs állományának első sorában az AUX_SOURCE_DIRECTORY makrót 

használjuk a lefordítandó forrásfájlok összegyűjtésére. A makró első paramétereként adjuk meg azt a 

könyvtárat, amelyben a forrásfájlokat keresnie kell, második paraméterként pedig annak a változónak a nevét, 

amelyben a forrásfájlok nevének listáját tárolni szeretnénk. Ezt követően az ADD_LIBRARY makróval 

specifikáljuk, hogy az slib nevű statikus (STATIC) programkönyvtárat szeretnénk létrehozni, és az SRC 

változóban tárolt forrásfájlokat szeretnénk beleszerkeszteni a könyvtárba. Harmadik utasításként az 

INCLUDE_DIRECTORIES() makró paramétereként felsoroljuk azokat a mappákat, amelyek -I kapcsolóval 

kerülnek be a fordítási parancsba. 

A.8. példa - dlib/CMakeLists.txt 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_LIBRARY(dlib SHARED ${SRC}) 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

 

A dinamikus programkönyvtárhoz létrehozott konfigurációs állomány csak annyiban tér el a statikus 

könyvtárétól, hogy a STATIC kulcsszót a SHARED kulcsszóra cseréltük. 

A.9. példa - app/main.c 
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SET(TARGET_NAME testapp) 

INCLUDE_DIRECTORIES(${PROJECT_SOURCE_DIR}/slib ${PROJECT_SOURCE_DIR}/dlib) 

LINK_DIRECTORIES(${LIBRARY_OUTPUT_PATH}) 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(${TARGET_NAME} ${SRC}) 

TARGET_LINK_LIBRARIES(${TARGET_NAME} slib dlib) 

 

Az alkalmazáshoz tartozó konfigurációs állomány első sorában az egyszerűség kedvéért kiemeljük az 

alkalmazás nevét a TARGET_NAME változóba. A PROJECT() makró hívását tartalmazó konfigurációs állomány 

könyvtárának nevét a beépített PROJECT_SOURCE_DIR változó tartalmazza. Esetünkben ez a projekt 

gyökérkönyvtára, melynek segítségével megadjuk a header-fájlokat tartalmazó könyvtárak elérési útjait az 

INCLUDE_DIRECTORIES() makró felhasználásával. Ezen könyvtárak jelennek meg a fordítási parancsban az -I 

kapcsoló utótagjaként. A LINK_DIRECTORIES makró segítségével adjuk meg azokat a könyvtárakat, ahol a 

linkelendő programkönyvtárak találhatóak. Ezek az -L kapcsoló utótagjaként kerülnek be a linkelési parancsba. 

A futtatható alkalmazás nevét és a forrásfájlokat, az ADD_EXECUTABLE makró segítségével specifikáljuk. Végül a 

TARGET_LINK_LIBRARIES segítségével adjuk meg azokat a programkönyvtárakat, amelyeket a létrehozandó 

alkalmazáshoz kell linkelni, ezek az -l kapcsoló utótagjaként kerülnek be a linkelési parancsba. A makró első 

paramétere a létrehozandó alkalmazás neve, további paraméterei pedig a linkelendő programkönyvtárak nevei. 

Adjuk ki a projekt gyökérkönyvtárában a cmake . parancsot. A konfigurációs állományok feldolgozása a 

SUBDIRS makrónak köszönhetően az alkönyvtárakban is megtörténik. A SUBDIRS parancs hatására feldolgozott 

konfigurációs állományok öröklik a SUBDIRS makrót tartalmazó fájl változóinak értékeit, azonban felülírhatják 

vagy kiegészíthetik azokat. Sikeres végrehajtás esetén minden konfigurációs állomány mellé előáll egy 

Makefile. 

user@home:cmake-example> cmake . 

-- The C compiler identification is GNU 4.7.2 

-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc 

-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works 

-- Detecting C compiler ABI info 

-- Detecting C compiler ABI info - done 

-- Configuring done 

-- Generating done 

-- Build files have been written to: /home/user/cmake-example 

A gyökérkönyvtárban kiadva a make parancsot a Makefile-ok rekurzívan feldolgozásra kerülnek, és ha minden 

jól működik, a bin könyvtárban létrejön a testapp alkalmazás, melynek futtatásakor az alábbi kimenetet kell 

kapnunk: 

user@home> bin/testapp 

Hello world 

Static library: Hello world 

Dynamic Library: Hello world 

A.1. táblázat - A cmake legfontosabb makrói 
 

Makró Leírás 
SET(<valtozo> <ertek>) Értékül adja az <ertek> sztringet a <valtozo> 

változónak. 

PROJECT(<nev> <nyelv>) A projekt nevét és nyelvét adhatjuk meg vele. 
SUBDIRS(<konyvtar> ...) Azon könyvtárakat soroljuk fel a paraméterlistán, 

amelyek a projekthez kapcsolódó további 

konfigurációs állományokat tartalmaznak. 
AUX_SOURCE_DIRECTORY(<konyvtar1> ... 

<valtozo>) 
A könyvtárakban szereplő forrásfájlok listáját értékül 

adja az utolsó paraméterként megadott változónak. 
ADD_LIBRARY(<konyvtar> {STATIC | SHARED} 

<forrasfajlok>) 
A <konyvtar> nevű statikus vagy dinamikus 

programkönyvtár létrehozását specifikáljuk, a könyvtár 

a <forrasfajlok> változóban megadott forrásfájlokból 

jön létre. 

ADD_EXECUTABLE(<alkalmazas> <forrasfajlok>) Az <alkalmazas> nevű program létrehozását 
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Makró Leírás 

specifikáljuk, az alkalmazás a <forrasfajlok> 

változóban megadott forráskódokból jön létre. 
INCLUDE_DIRECTORIES(<konyvtar> ...) A makrónak paramétereként átadott könyvtárak 

kerülnek be a fordítási parancsba az -I kapcsoló 

utótagjaként. 
LINK_DIRECTORIES(<konyvtar> ...) A makrónak paraméterként átadott könyvtárak 

kerülnek be a linkelési parancsba az -L kapcsoló 

utótagjaként. 
TARGET_LINK_DIRECTORIES(<alkalmazas> 

<programkonyvtar> ...) 
Az <alkalmazas> programhoz linkelendő 

programkönyvtárakat adjuk meg vele, a megadott 

programkönyvtárak a -l kapcsoló utótagjaként 

kerülnek be a linkelési parancsba. 

A.2. táblázat - A cmake legfontosabb beépített változói 
 

Változó Leírás 

PROJECT_SOURCE_DIR Értéke a projekt gyökérkönyvtárának elérési útja. 
LIBRARY_OUTPUT_PATH Értéke az a könyvtár, ahová az elkészült 

programkönyvtárak kerülnek. 
EXECUTABLE_OUTPUT_PATH Értéke az a könyvtár, ahová az elkészült futtatható 

alkalmazások kerülnek. 
PROJECT_NAME A projekt neve. 

CMAKE_BUILD_TYPE Ha értéke release, akkor release módú fordításra, ha 

debug, akkor debug módú fordítás valósul meg. 
CMAKE_C_FLAGS Értéke a fordítóprogramnak átadott kapcsolók 

sorozata. 

A bemutatott és legfontosabb cmake makrókat a A.1. táblázatban, a legfontosabb beépített változókat a A.2. 

táblázatban foglaljuk össze. 

A make utasítás kiadását követően a kimeneten megjelennek a végrehajtott fordítási és linkelési parancsok, 

melyek közül vizsgáljuk meg az alkalmazás fordításához használt parancsot: 

cd /home/user/cmake-example/app && /usr/bin/gcc   -I/home/user/cmake-example/slib -

I/home/user/cmake-example/dlib    -o CMakeFiles/testapp.dir/main.c.o   -c 

/home/user/cmake-example/app/main.c 

A legfontosabb észrevétel az lehet, hogy a fordítás során nem jelennek meg az optimalizálást vezérlő kapcsolók. 

Ennek oka, hogy semmilyen kapcsolót sem adtunk meg a CMakeLists.txt konfigurációs állományokban. 

Mivel tudjuk, hogy a gcc alapértelmezetten nem -O3 optimalizálással fordít, joggal feltételezhetjük, hogy az 

előálló alkalmazás nem a lehető leggyorsabb. Lássuk, hogyan állíthatjuk be explicit módon a debug/release 

fordítási módokat! A CMAKE_C_FLAGS beépített változónak értékül adott sztring megjelenik a fordítási 

parancsban, így az első lehetőség, hogy a gyökérkönyvtárban található konfigurációs állományban elhelyezzük a 

SET(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS -O3") parancsot. A másik lehetőség, hogy a CMAKE_BUILD_TYPE 

változót használjuk, amelynek többek között a "debug" vagy "release" sztringeket adhatjuk értékül. A 

sztringekhez rendelt kapcsolókat a cmake adja majd hozzá a fordítási parancshoz. Mindkét megoldás hasonlóan 

jó. A CMakeLists.txt állomány módosítása, konfigurálás és fordítás után az alkalmazás már az alábbi 

paranccsal fordítódik le: 

cd /home/user/cmake-example/app && /usr/bin/gcc   -O3 -I/home/user/cmake-example/slib -

I/home/user/cmake-example/dlib    -o CMakeFiles/testapp.dir/main.c.o   -c 

/home/user/cmake-example/app/main.c 

Láthatjuk, hogy megjelent az -O3 kapcsoló, így biztosak lehetünk felőle, hogy a lehető leggyorsabb alkalmazást 

készítette el a fordítóprogram a forráskódból. 
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Változóknak nem csak a konfigurációs szkriptben adhatunk értéket. Ha a cmake parancsot -

D<valtozo>=<ertek> konstrukciójú paraméterekkel egészítjük ki, akkor a konfigurációs szkript futása előtt a 

<valtozo> nevű változó értékül kapja az <ertek> sztringet. Példaként lássuk, hogyan állíthatjuk be a release 

módú fordítást a konfigurációs parancsban! Egészítsük ki a cmake . konfigurációs parancsot a 

CMAKE_BUILD_TYPE változó megfelelő beállításával: 

user@home> cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=release . 

A jegyzetben a futási teszteket mindig release módban fordított alkalmazásokkal hajtjuk végre, és javasoljuk, 

hogy az olvasó is release módban teszteljen, ha a programok sebességnövekedésére irányuló következtetéseket 

szeretne levonni! 

3. OpenCL-alkalmazásunk fordítása cmake-kel 

Az előző fejezetben leírtak alapján itt most egy egyszerű cmake konfigurációs állományt kell létrehoznunk: 

A.10. példa - CMakeLists.txt 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

 

PROJECT(helloWorld) 

 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(${PROJECT_NAME} ${SRC}) 

 

TARGET_LINK_LIBRARIES(${PROJECT_NAME} OpenCL) 

 

SET(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON) 

A CMakeLists.txt állomány könnyen értelmezhető, azonban kihasználtuk azt, hogy Linux környezetben az 

gcc fordítóprogram a /usr/include és /usr/lib könyvtárakban keresi alapértelmezetten az OpenCL header-

fájlokat és a programkönyvtárat. Ez a feltételezés azonban nem feltétlenül áll más operációs rendszerek, például 

Windows vagy OS-X esetén, és előfordulhatnak olyan driverek, amelyek nem az alapértelmezett helyen 

helyezik el az OpenCL-programkönyvtárat. A cmake eszközrendszer elegáns megoldást biztosít erre a 

problémára azáltal, hogy úgynevezett keresőmodulokat írhatunk hozzá, amelyek elfedik az operációs rendszerek 

különbségeit, és megpróbálják megtalálni a szükséges header-fájlokat, illetve programkönyvtárakat az aktuális 

környezetben. A keresőmodulok készítéséről részletes leírás található a cmake weblapján, az alábbiakban csak 

közöljük a szerző által készített modult, amely felhasználható az OpenCL header-fájlok és programkönyvtárak 

megkeresésére, majd bemutatjuk annak használatát. 

A.11. példa - FindOpenCL.cmake 

# FindOpenCL.cmake 

# sets OPENCL_INCLUDE_DIR, OPENCL_LIBRARY, OPENCL_FOUND 

 

# Finding header files 

FIND_PATH(OPENCL_INCLUDE_DIR 

  NAMES 

    CL/cl.h OpenCL/cl.h 

  PATHS 

    $ENV{AMDAPPSDKROOT}/include 

    $ENV{INTELOCLSDKROOT}/include 

    $ENV{NVSDKCOMPUTE_ROOT}/OpenCL/common/inc 

    $ENV{ATISTREAMSDKROOT}/include) 

 

# Setting possible library paths 

IF(CMAKE_SIZEOF_VOID_P EQUAL 4) 

  # 32bit architecture 

  SET(OPENCL_LIB_SEARCH_PATH 

    ${OPENCL_LIB_SEARCH_PATH} 

    $ENV{AMDAPPSDKROOT}/lib/x86 

    $ENV{INTELOCLSDKROOT}/lib/x86 

    $ENV{NVSDKCOMPUTE_ROOT}/OpenCL/common/lib/Win32 

    $ENV{ATISTREAMSDKROOT}/lib/x86) 

ELSEIF(CMAKE_SIZEOF_VOID_P EQUAL 8) 

  # 64bit architecture 
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  SET(OPENCL_LIB_SEARCH_PATH 

    ${OPENCL_LIB_SEARCH_PATH} 

    $ENV{AMDAPPSDKROOT}/lib/x86_64 

    $ENV{INTELOCLSDKROOT}/lib/x64 

    $ENV{NVSDKCOMPUTE_ROOT}/OpenCL/common/lib/x64 

    $ENV{ATISTREAMSDKROOT}/lib/x86_64) 

ENDIF(CMAKE_SIZEOF_VOID_P EQUAL 4) 

 

# Finding libraries 

FIND_LIBRARY( 

    OPENCL_LIBRARY 

    NAMES OpenCL 

    PATHS ${OPENCL_LIB_SEARCH_PATH}) 

 

# Handling REQUIRED and QUIET args 

INCLUDE(FindPackageHandleStandardArgs) 

FIND_PACKAGE_HANDLE_STANDARD_ARGS( 

  OpenCL 

  DEFAULT_MSG 

  OPENCL_LIBRARY OPENCL_INCLUDE_DIR) 

 

# Test application 

IF (OPENCL_INCLUDE_DIR AND OPENCL_LIBRARY ) 

  SET (_OPENCL_VERSION_TEST_SOURCE 

  " #if __APPLE__ 

    #include <OpenCL/cl.h> 

    #else /* !__APPLE__ */ 

    #include <CL/cl.h> 

    #endif /* __APPLE__ */ 

 

    #include <stdio.h> 

    #include <stdlib.h> 

 

    int main() 

    { 

      char *version; 

      cl_int result; 

      cl_platform_id id; 

      size_t n; 

 

      result = clGetPlatformIDs(1, &id, NULL); 

 

      if (result == CL_SUCCESS)  

      { 

 result = clGetPlatformInfo(id, CL_PLATFORM_VERSION, 0, NULL, &n); 

 

        if (result == CL_SUCCESS)  

        { 

   version = (char*)malloc(n * sizeof(char)); 

 

   result = clGetPlatformInfo(id, CL_PLATFORM_VERSION, n, version, NULL); 

 

           if (result == CL_SUCCESS) 

     printf(\"%s\", version); 

 

           free(version); 

        } 

      } 

 

      return result == CL_SUCCESS ? EXIT_SUCCESS : EXIT_FAILURE; 

    }") 

 

  # Writing test application into file 

  SET (_OPENCL_VERSION_SOURCE 

"${CMAKE_BINARY_DIR}${CMAKE_FILES_DIRECTORY}/CMakeTmp/openclversion.c") 

  FILE (WRITE ${_OPENCL_VERSION_SOURCE} "${_OPENCL_VERSION_TEST_SOURCE}\n") 

 

  # Compile and run test application 

  TRY_RUN (_OPENCL_VERSION_RUN_RESULT _OPENCL_VERSION_COMPILE_RESULT 

      ${CMAKE_BINARY_DIR} ${_OPENCL_VERSION_SOURCE} 

      RUN_OUTPUT_VARIABLE _OPENCL_VERSION_STRING 

      CMAKE_FLAGS "-DINCLUDE_DIRECTORIES:STRING=${OPENCL_INCLUDE_DIRS}" 
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    "-DLINK_LIBRARIES:STRING=${OPENCL_LIBRARY}") 

 

  # Print status 

  IF (_OPENCL_VERSION_RUN_RESULT EQUAL 0) 

    MESSAGE(STATUS ${_OPENCL_VERSION_STRING}) 

  ELSEIF (_OPENCL_VERSION_RUN_RESULT EQUAL 0) 

    MESSAGE(WARNING "Running test program failed.") 

  ENDIF (_OPENCL_VERSION_RUN_RESULT EQUAL 0) 

 

ENDIF (OPENCL_INCLUDE_DIR AND OPENCL_LIBRARY) 

 

 

A fájl tartalmát nem értelmezzük sorról sorra, hiszen összetettebb cmake eszközöket is tartalmaz. Nagy 

vonalakban előbb a header-fájlokat keresi az egyes gyártók driverei által használt könyvtárakban, majd hasonló 

módon a programkönyvtárakat, amelyek helye azonban 32 vagy 64 bites architektúrákon különböző. Ha sikerült 

a header-fájlokat és a programkönyvtárat is megtalálnia, a openclversion.c forrásfájlba ír egy egyszerű 

OpenCL-t használó kódot, s megpróbálja fordítani, majd futtatni azt. Ha a program visszatérési értéke sikeres 

végrehajtást jelez, azaz 0, akkor kiírjuk a kimenetre státuszüzenetként a program szöveges kimenetét, vagyis az 

azonosított OpenCL platform verzióját. Ellenkező esetben hibaüzenetet írunk a kimenetre. A szkript lényege, 

hogy futása során megfelelő módon beállítja az OpenCL header-fájlok elérési útját tartalmazó 

OPENCL_INCLUDE_DIR, a programkönyvtár elérési útját tartalmazó OPENCL_LIBRARY és az OpenCL jelenlétét 

jelző OPENCL_FOUND változók értékét, így azokat a hívási környezetben megfelelően felhasználhatjuk. A hívási 

környezet esetünkben a CMakeLists.txt állomány, amelyet természetesen némileg át kell alakítanunk. 

A.12. példa - CMakeLists.txt 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

 

PROJECT(helloWorld) 

 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(${PROJECT_NAME} ${SRC}) 

 

SET(CMAKE_MODULE_PATH ${CMAKE_MODULE_PATH} "${CMAKE_SOURCE_DIR}/.") 

FIND_PACKAGE(OpenCL REQUIRED) 

 

MESSAGE(STATUS "OpenCL_Found: ${OPENCL_FOUND}") 

 

TARGET_LINK_LIBRARIES(${PROJECT_NAME} ${OPENCL_LIBRARY}) 

INCLUDE_DIRECTORIES(${OPENCL_INCLUDE_DIR}) 

 

SET(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON) 

A keresőmodul használatához meg kell adnunk a keresőszkript kódját tartalmazó könyvtárat a 

CMAKE_MODULE_PATH változó segítségével. Ezt követően az OpenCL-t kereső cmake modult a 

FIND_PACKAGE(OpenCL REQUIRED) makró segítségével futtathatjuk le. A makró az OpenCL sztringből tudja, 

hogy FindOpenCL.cmake nevű keresőmodul implementációt kell keresnie. A FIND_PACKAGE lefutása során 

beállításra kerülnek a korábban már jelzett OPENCL_LIBRARY, OPENCL_INCLUDE_DIR és OPENCL_FOUND 

változók, melyeket a megfelelő módon használhatunk fel a header-fájlok elérési útjának, valamint a linkelendő 

programkönyvtár megadása során. 

A konfigurációs szkript feldolgozásának kimenete: 

user@linux> cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=release . 

-- The C compiler identification is GNU 4.7.2 

-- The CXX compiler identification is GNU 4.7.2 

-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc 

-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works 

-- Detecting C compiler ABI info 

-- Detecting C compiler ABI info - done 

-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ 

-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works 

-- Detecting CXX compiler ABI info 

-- Detecting CXX compiler ABI info - done 

-- Found OpenCL: /usr/lib/libOpenCL.so   

-- OpenCL 1.1 CUDA 4.2.1 
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-- OpenCL_Found: TRUE 

-- Configuring done 

-- Generating done 

-- Build files have been written to: /home/user/opencl/ 

A konfigurációt követően előálló Makefile a szokásos módon, a make program segítségével dolgozható fel, 

melynek hatására előáll a helloWorld alkalmazás. Jóllehet a konfigurációs állomány létrehozása kicsit 

bonyolultabbnak tűnhet, mint egy egyszerű fordítási parancs kiadása, mégis ez a megfelelő eljárás forráskódok 

menedzselésére, és a későbbiekben ennek ki fogjuk használni a jó tulajdonságait. Fontos kiemelni, hogy a fenti 

megközelítés teljesen általános és bizonyos keretek között hordozható, azaz a forráskódot és a konfigurációs 

állományt Windows rendszerre portolva, ugyanezen cmake és make parancsokkal lefordíthatjuk az alkalmazást 

anélkül, hogy meg kellene keresnünk vagy kézzel be kellene állítanunk a Windows-ra telepített OpenCL-driver 

elérési útját vagy éppen a fájlok pontos nevét. Továbbá azzal sem kell törődnünk, hogy Windows-on esetleg 

más kapcsolókat, más szintaktikát kellene használnunk manuális fordítás/linkelés esetén. 

4. Feladatok 

1. (★★) Nyissuk meg a 2. szakaszban cmake segítségével létrehozott GNU Makefile-okat, és értelmezzük 

azok tartalmát a következő rövid leírás segítségével! A GNU Makefile szkriptek ún. szabályokból állnak. 

Egy szabály szerkezete a következő: 

target : elofeltetelek_listaja 

  vegrehajtando_utasitas 

A make alkalmazás futtatásakor megadhatjuk, hogy melyik Makefile-ban található targetek közül melyiket 

szeretnénk megvalósítani. Ha nem adunk meg targetet, akkor a felírás sorrendjében első targetet valósítja 

meg a make a következő lépések végrehajtásával: 

a. Az előfeltételek listája targetekből és fájlnevekből áll. A make alkalmazás a felírás sorrendjében értelmezi 

a előfeltételek listáját: 

• ha a Makefile-ban definiált másik targetet talál, megvalósítja azt; 

• ha fájlnevet talál, ellenőrzi, hogy létezik-e a fájl: ha nem, megszakad az értelmezés, ha igen, folytatódik 

az előfeltételek listájának feldolgozása; 

• ha az előfeltételek listáján szereplő azonosító nem fájlnév és nem is target, megszakad a Makefile 

értelmezése. 

b. Az előfeltételek listájának feldolgozása után végrehajtja a szabály utolsó elemeként megadott utasítást. 

2. (★★) Vizsgálja meg és értelmezze a statikus és dinamikus programkönyvtárak méreteinek különbségét! 

3. (★★) Készítsen tesztalkalmazást, amely összetettebb függvényeket tartalmaz, például implementálja 

valamelyik gyakran használt rendezési algoritmust, és grafikonok segítségével hasonlítsa össze a rendezendő 

tömb méretének függvényében a futási időket debug és release fordítások esetén! 

4. (★★) A cmake online leírása alapján készítsen projektfájlokat a Visual Studio és a KDeveloper 

fejlesztőkörnyezetekhez a ',,Hello world!''' OpenCL-alkalmazáshoz létrehozott CMakeLists.txt 

konfigurációs állomány alapján! 

5. (★★) A cmake online leírása segítségével készítsen Debian és Red Hat szabványú csomagot a ,,Hello world!'' 

OpenCL-alkalmazásból! 
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B. függelék - R 

Egy adott probléma esetén a különböző párhuzamosítási technológiák alkalmazásának hatékonyságáról csak 

futtatási tesztek segítségével szerezhetünk benyomást. A tesztek értelmezését nagyban segíti, ha az 

eredményeket grafikusan ábrázolni tudjuk, ezért röviden áttekintjük az R (http://www.r-project.org/) 

programozási nyelv azon elemeit, amelyekkel egyszerűen és rugalmasan készíthetünk adatsorokból elegáns 

grafikonokat. A cmake-hez hasonlóan az R-t sem tudjuk kimerítően tárgyalni, így csak azokat az eszközöket 

tekintjük át, amelyekkel a jegyzetben használt grafikonok reprodukálhatóak és amelyek a feladatok 

megoldásához szükségesek. Természetesen más eszközök is használhatóak grafikon készítésre, azonban 

parancssoros megközelítése miatt az R az adatok automatikus feldolgozását nagyban megkönnyíti. 

1. Egyszerű grafikonok készítése R-ben 

Az R programozási nyelv Linux környezetben a megfelelő repositoryból, Windows-on a hivatalos honlapon 

található telepítő segítségével installálható. Az R programozási nyelv saját repositoryval rendelkezik, amelyből 

telepítenünk kell két csomagot: a Cairo csomag PDF formátumú ábrák előállításához biztosít kimeneti 

eszközöket, a ggplot2 pedig professzionális grafikonok készítését támogató csomag. Indítsuk el az R 

parancsértelmezőjét az 

user@home> R 

utasítás kiadásával. A csomagok telepítéséhez adjuk ki a parancsértlemezőben az 

> install.packages("Cairo") 

majd 

> install.packages("ggplot2") 

parancsokat. Miután kiválasztjuk, hogy melyik szoftvertárházat szeretnénk használni, a telepítés lezajlik, s a 

csomagok tartalma elérhetővé válik. 

Tegyük fel, hogy ugyanazon algoritmus szekvenciális CPU- és OpenCL-implementációjának sebességét 

szeretnénk összehasonlítani. Sebességteszteket végeztünk, azaz mértük a programok futási idejét az egyik 

bemenő valós paraméter (α) különböző értékeire: α∈ [1,0; ...; 2,0]. A szekvenciális és OpenCL-végrehajtások 

eredményeit két fájlba gyűjtöttük össze. Mindkét fájl két oszlopot tartalmaz, az első oszlopban a futási idők 

találhatók másodpercben, a második oszlop az α paraméter megfelelő értékeit tartalmazza. A fájlok az 

alábbiakhoz hasonlóak lehetnek. 

B.1. példa - results-seq.dat 

08.260 1.000000 

08.460 1.100000 

10.30 1.200000 

10.500 1.300000 

14.850 1.400000 

18.40 1.500000 

20.330 1.600000 

20.140 1.700000 

24.650 1.800000 

28.210 1.900000 

30.10 2.000000 

 

B.2. példa - results-par.dat 

05.260 1.000000 

05.460 1.100000 

05.30 1.200000 

06.500 1.300000 

08.850 1.400000 

10.40 1.500000 

11.330 1.600000 

http://www.r-project.org/
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11.140 1.700000 

13.650 1.800000 

15.210 1.900000 

16.10 2.000000 

 

A kapott eredményeket grafikonon szeretnénk ábrázolni úgy, hogy a vízszintes tengelyen az α paraméter értékei, 

a függőleges tengelyen a futási idő jelenjen meg, és a grafikonon két törött vonal szemléltesse a futási idők 

alakulását α függvényében. A problémát az alábbi R szkripttel oldhatjuk meg elegánsan: 

B.3. példa - figure.R 

# Konyvtarak betoltese 

library('ggplot2') 

library('reshape') 

library('Cairo') 

library('grid') 

 

# Sztringek beallitasa 

plottitle <- "Teszt grafikon" 

xlabel <- c(expression(paste(alpha)), " parameter") 

ylabel <- "Ido (s)" 

filename <- "test.pdf" 

plotlabels <- c("Szekvencialis", "Parhuzamos") 

 

# Adatok betoltese 

data0 <- read.table('results-seq.dat') 

data1 <- read.table('results-par.dat') 

d <- data.frame(data0$V2, data0$V1, data1$V1) 

colnames(d) <- c('alpha', 'runtime0', 'runtime1') 

d <- melt(d, id='alpha', variable_name='series') 

 

 

# Grafikon elkeszitese 

cairo_pdf(filename, width=20, height=8)   

p<-ggplot(d,  

   aes_string(x=names(d)[1], y=names(d)[3], colour=names(d)[2]),  

   labeller=label_parsed) +  

   geom_point(size=4) +  

   geom_line(size=1.5) +  

   labs(title=plottitle) +  

   xlab(xlabel) +  

   ylab(ylabel) +  

   scale_colour_manual(values=c("black", "blue", "red", "green", "purple"),  

         name="",  

         labels=plotlabels,  

         guide=guide_legend(keyheight=unit(2, "line"),  

         keywidth=unit(5, "line"))) + 

   theme_gray(24) + 

   theme(legend.position="bottom") 

print(p) 

dev.off() 

 

A szkriptet az adatfájlokat tartalmazó könyvtárban futtassuk le az 

user@home> R -f figure.R 

utasítással. Az eredményeként előálló grafikon a B.1. ábrán látható. 

B.1. ábra - A teszt grafikon 
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A bemutatott szkript nagyon általános, kevés módosítással az R nyelv mélyebb ismerete nélkül is alkalmazható 

tetszőlegesen sok adatsorra. Az első sorokban betöltjük a szkript értelmezéséhez szükséges csomagokat. Az 

utasítások második blokkjában beállítjuk a grafikonon megjelenő sztringeket. A plottitle változó kapja 

értékül a grafikon címét, a xlabel az x tengely és az ylabel az y tengely címkéjét. A filename változó értéke 

lesz az előálló fájl neve, a formátum és így a fájl kiterjesztése is PDF. A plotlabels változó tartalma egy lista, 

amely a grafikonon megjelenő törtvonalak címkéit tartalmazza. Az x tengely címkéjének beállítása példával 

szolgál rá, hogy hogyan helyezhetünk matematikai szimbólumokat a sztringekbe. Az adatok betöltése során az 

adatfájlok tartalmát a data0 és data1 változókba nyitjuk meg. Ezek a változók speciális, az R nyelvre jellemző 

listatípusú változók, amelyek táblázat formájában tartalmazzák a fájlokban szereplő adatok oszlopait. Ha az 

utasításokat nem egy szkripten keresztül, hanem az R parancsértelmezőben adjuk ki, megnézhetjük a változók 

tartalmát. 

> data0 

      V1  V2 

1   8.26 1.0 

2   8.46 1.1 

3  10.30 1.2 

4  10.50 1.3 

5  14.85 1.4 

6  18.40 1.5 

7  20.33 1.6 

8  20.14 1.7 

9  24.65 1.8 

10 28.21 1.9 

11 30.10 2.0 

> 

A data.frame függvény a tetszőleges hosszúságú paraméterlistáján szereplő adatsorokat összefűzi egyetlen 

adatszerkezetté, amelyet hozzárendelünk a d változóhoz. A d által hivatkozott adatszerkezet tartalma: 

> d 

   data0.V2 data0.V1 data1.V1 

1       1.0     8.26     5.26 

2       1.1     8.46     5.46 

3       1.2    10.30     5.30 

4       1.3    10.50     6.50 

5       1.4    14.85     8.85 

6       1.5    18.40    10.40 

7       1.6    20.33    11.33 

8       1.7    20.14    11.14 

9       1.8    24.65    13.65 

10      1.9    28.21    15.21 

11      2.0    30.10    16.10 

> 

A következő utasításban a d oszlopait könnyen értelmezhető nevekkel látjuk el, hogy kényelmesen 

hivatkozhassunk rájuk. Az utasítás végrehajtása után d tartalma: 

> d 

   alpha runtime1 runtime2 

1    1.0     8.26     5.26 
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2    1.1     8.46     5.46 

3    1.2    10.30     5.30 

4    1.3    10.50     6.50 

5    1.4    14.85     8.85 

6    1.5    18.40    10.40 

7    1.6    20.33    11.33 

8    1.7    20.14    11.14 

9    1.8    24.65    13.65 

10   1.9    28.21    15.21 

11   2.0    30.10    16.10 

Az utolsó lépésben a melt függvénnyel alakítjuk az adatokat a ggplot2 csomag függvényei által kezelhető 

formátumúra. A melt végrehajtása után a d adatszerkezet tartalma: 

> d 

   alpha   series value 

1    1.0 runtime1  8.26 

2    1.1 runtime1  8.46 

3    1.2 runtime1 10.30 

4    1.3 runtime1 10.50 

5    1.4 runtime1 14.85 

6    1.5 runtime1 18.40 

7    1.6 runtime1 20.33 

8    1.7 runtime1 20.14 

9    1.8 runtime1 24.65 

10   1.9 runtime1 28.21 

11   2.0 runtime1 30.10 

12   1.0 runtime2  5.26 

13   1.1 runtime2  5.46 

14   1.2 runtime2  5.30 

15   1.3 runtime2  6.50 

16   1.4 runtime2  8.85 

17   1.5 runtime2 10.40 

18   1.6 runtime2 11.33 

19   1.7 runtime2 11.14 

20   1.8 runtime2 13.65 

21   1.9 runtime2 15.21 

22   2.0 runtime2 16.10 

A d adatszerkezet soraiban helyezkednek el az ábrázolandó rekordok. A series oszlop azonos értékeihez 

tartozó rekordok adják az egyes törtvonalak pontjainak koordinátáit. Az alpha mezők értéke adja az x 

koordinátát és a value mező értéke az y koordinátát. Ha újabb adatsorokat szeretnék bevenni a vizualizációba, 

és feltesszük, hogy az adatok a korábbiakhoz hasonló szerkezetű fájlban vannak, első lépésként meg kell 

nyitnunk a fájl tartalmát például a data2 változóba, majd a data2 változó megfelelő oszlopát hozzá kell adnunk 

a data.frame függvény paraméterlistájához, hogy bekerüljön a d adatszerkezetbe. Végül egészítsük ki az 

oszlopok nevét tartalmazó listát a "runtime2" sztringgel és az adatsorok címkéit tartalmazó plotlabels listát 

az adatsor nevével. A módosított kódrészlet tehát az alábbi formát ölti. 

plotlabels <- c("Szekvencialis", "Parhuzamos", "Parhuzamos 2") 

 

# Adatok betoltese 

data0 <- read.table('results-seq.dat') 

data1 <- read.table('results-par.dat') 

data2 <- read.table('results-par2.dat') 

d <- data.frame(data0$V2, data0$V1, data1$V1, data2$V1) 

colnames(d) <- c('alpha', 'runtime0', 'runtime1', 'runtime2') 

A szkript bővítésekor arra kell csak ügyelnünk, hogy a plotlabels változó tartalma és a data.frame 

paraméterlistája összhangban legyen: a data.frame első paramétere a független alpha értékeket tartalmazó 

adatsor, a következő három paraméter sorrendje pedig meg kell feleljen az őket értelmező plotlabels lista 

tartalmának. 

A bemutatott szkriptet tehát az R nyelv mélyebb ismerete nélkül is felhasználhatjuk adatsorok vizualizációjára. 

Az R programozási nyelv iránt érdeklődő olvasók számára ajánljuk az R hivatalos oldalán elérhető oktatási 

anyagokat és a [3] könyvet, a ggplot2 csomag vizualizációt támogató eszközeinek leírása pedig a [18] 

könyvben található meg. 
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2. Feladatok 

1. (★★) Készítsen grafikont a megadott R szkripttel, amely az egész számok négyzeteit, köbeit és negyedik 

hatványait ábrázolja a [0, ..., 10] intervallumban! 

2. (★★★) Készítsen C programot, amely parancssori argumentumként kap egy N számot, azt követően N darab 

fájl nevét, N darab sztringet, majd 3 darab sztringet; az N darab fájl neve feltételezhetően a fent leírt, két 

oszlopos formátumban tartalmaz futási adatokat; a következő N darab sztring az egyes fájlokhoz tartozó 

adatsorok nevét tartalmazza; az utolsó 3 sztring rendre a vízszintes, függőleges tengelyek és az egész táblázat 

nevét tartalmazza. A program készítse el a fájlok tartalmának vizualizációjához szükséges R szkriptet és 

futtassa is le azt! 
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C. függelék - Képek írása/olvasása 

1. Portable GrayMap -- PGM 

A Portable GrayMap  (PGM) fájlformátum egy nagyon egyszerű képformátum intenzitásképek tárolására1. Az 

intenzitáskép kifejezés arra utal, hogy az egyes képpontok színét egyetlen értékkel jellemezzük, nem rendelünk 

hozzájuk többkomponensű színinformációt. Használhatnánk külső könyvtárakat is PGM-képek olvasására és 

írására, de a formátum egyszerűsége miatt könnyen hordozható kódot kapunk, ha a beolvasást/kiírást mi 

magunk készítjük el. Az alább bemutatásra kerülő kóddal pixelenként 1 bájton ábrázolt intenzitásképeket tudunk 

beolvasni float* típusú területre, azaz az egyes intenzitásértékeket lebegőpontos egészként ábrázoljuk. 

Mindezt az általánosság kedvéért tesszük csak, triviális módosítással átírható a kód a szokásos 1 bájtos 

unsigned char típusú ábrázolásra. 

C.1. példa - pgmio.h 

#ifndef _PGM_H_ 

#define _PGM_H_ 

 

#include <stdio.h> 

 

/** PGM kep beolvasasa 

 * @param filename a beolvasando fajl neve 

 * @param img a kepi informacio mutatoja ezen cimre irodik 

 * @param rows a kep sorainak szama ezen cimre irodik 

 * @param columns a kep oszlopainak szama ezen cimre irodik 

 */  

int readPGM(char* filename, float** img, unsigned int* rows, unsigned int* columns); 

 

/** PGM kep kiirasa 

 * @param filename a fajl neve 

 * @param img a kiirando kep mutatoja 

 * @param rows a kep sorainak szama 

 * @param columns a kep oszlopainak szama 

 */  

int writePGM(char* filename, float* img, unsigned int rows, unsigned int columns); 

 

#endif 

C.2. példa - pgmio.c 

#include <pgmio.h> 

#include <stdio.h> 

#include <float.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

 

/** A PGM fajl megjegyzes sorainak atugrasa 

 * @param pgmFile A beolvasando pgm formatumu fajl mutatoja 

 */  

void skipComments(FILE* pgmFile) 

{ 

  char ch; 

  char line[1000]; 

   

  while ( fgets(line, sizeof(line), pgmFile) && line[0] == '#' ); 

  fseek(pgmFile, -strlen(line), SEEK_CUR); 

} 

 

int readPGM(char* filename, float** img, unsigned int* rows, unsigned int* columns) 

{ 

  FILE* pgm; 

  char version[3]; 

  int i, j, n; 

  int maxGray; 

                                                           
1A formátum leírása megtalálható a fejlesztők honlapján: http://netpbm.sourceforge.net/doc/pgm.html. 

http://netpbm.sourceforge.net/doc/pgm.html
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  // fajl megnyitasa 

  pgm= fopen(filename, "rb"); 

  if ( pgm == NULL ) 

  { 

    printf("Nem sikerult megnyitni a fajlt olvasasra: %s\n!", filename); 

    return -1; 

  } 

  // "MAGIC"-szam beolvasasa es ellenorzese 

  fgets(version, sizeof(version), pgm); 

  if ( strcmp(version, "P5") ) 

  { 

    printf("A fajl nem P5-tipusu PGM.\n"); 

    return -1; 

  } 

  // leiro mezok beolvasasa 

  skipComments(pgm); 

  fscanf(pgm, "%d", columns); 

  skipComments(pgm); 

  fscanf(pgm, "%d", rows); 

  skipComments(pgm); 

  fscanf(pgm, "%d", &maxGray); 

  fgetc(pgm); 

   

  n= (*rows)*(*columns); 

   

  // kep letrozasa 

  (*img)= (float*)malloc(sizeof(float)*n); 

   

  // kep tartalom beolvasasa 

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

    (*img)[i]= (float)fgetc(pgm); 

   

  fclose(pgm); 

   

  return 0; 

} 

 

int writePGM(char* filename, float* img, unsigned int rows, unsigned int columns) 

{ 

  FILE* pgm; 

  int i, j; 

  float minV= FLT_MAX, maxV= -FLT_MAX; 

  int inm= rows * columns; 

  unsigned char p; 

   

  // minimum es maximum intenzitasok meghatarozasa 

  for ( i= 0; i < inm; ++i ) 

  { 

    if ( img[i] < minV ) 

      minV= img[i]; 

    if ( img[i] > maxV ) 

      maxV= img[i]; 

  } 

   

  // fajl megnyitasa irasra 

  pgm= fopen(filename, "wb"); 

  if ( pgm == NULL ) 

  { 

    printf("Nem sikerult megnyitni a fajlt irasra: %s\n!", filename); 

    return -1; 

  } 

   

  // "MAGIC" szam es leirok fajlba irasa 

  fprintf(pgm, "P5 "); 

  fprintf(pgm, "%d %d ", columns, rows); 

  fprintf(pgm, "%d ", 255); 

 

  // kep tartalom kiirasa 

  for ( i= 0; i < inm; ++i ) 

    fputc((unsigned char)(img[i]-minV)/(maxV-minV)*255, pgm); 
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  fclose(pgm); 

   

  return 0; 

} 

 

A readPGM függvény a megnyitni kívánt fájl neve mellett paraméterként kapja egy float típusú mutató címét, 

valamint két unsigned int típusú változó címét. Előbbire a képet tartalmazó lebegőpontos tömb elemeinek 

címét írja, utóbbiakra a kép sorainak és oszlopainak számát. Ezzel kompatibilis módon kapja meg a writePGM 

függvény a kiírni kívánt fájl nevét, a képi információt tartalmazó tömböt, valamint a kép méreteit. A függvények 

működését kipróbálhatjuk az alábbi egyszerű programmal, amely első parancssori argumentumként kap egy 

megfelelő, PGM-típusú képet, invertálja annak intenzitásait, és kiírja a második parancssori argumentumként 

kapott fájlba. 

C.3. példa - image.c 

#include <stdio.h> 

#include <pgmio.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  unsigned int rows, columns; 

  float* image; 

  int i, tmp; 

   

  readPGM(argv[1], &image, &rows, &columns); 

   

  for ( i= 0; i < rows*columns; ++i ) 

  { 

    image[i]= 255-image[i]; 

  } 

   

  writePGM(argv[2], image, rows, columns); 

   

  free(image); 

   

  return 0; 

} 

Miután előkészítettük a Lena képet szürkeskálás, 8 bites PGM-típusra konvertálva2, az alábbi paranccsal 

futtathatjuk alkalmazásunkat: 

user@linux> ./image lena.pgm lena-out.pgm 

A szürkeskálás Lena képet és a program futásának eredményeként előálló invertált képet a C.1. ábrán mutatjuk 

be. 

C.1. ábra - A PGM-képek kezelésének bemutatására írt példaprogram be- és kimenete 
 

                                                           
2A konverzióhoz tetszőleges grafikai programot használhatunk, nyílt forráskódúak közül a grafikus interfésszel is rendelkező GIMP-et 

emelhetjük ki, parancssoros alkalmazások közül az imagemagick csomag részeként elérhető convert programot. 
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2. Portable Network Graphics -- PNG 

A PGM-formátumnál jóval összetettebb, veszteségmentes tömörítést is megvalósító képformátum a Portable 

Network Graphics vagy röviden PNG. A PNG-formátum jóval összetettebb annál, hogy saját PNG-olvasót 

írjunk hozzá, így javasoljuk a libpng csomag3 használatát, amely egyszerűen installálható a legtöbb Linux 

szoftvertárházból, Windows környezetre pedig elérhető a fejlesztők honlapján. A PNG-képek olvasását és írását 

megvalósító függvények könnyen elkészíthetők a libpng könyvtár specifikációja alapján. Mi most olyan 

implementációkat készítettünk, amelyek RGBA4-csatornákkal rendelkező képeket képes beolvasni a 

paraméterként kapott unsigned char* címre, unsigned char ábrázolással, azaz minden pixel 

színinformációját négy darab egymást követő bájt értéke jellemzi. 

                                                           
3A PNG-formátumról részletesen leírás található és libpng csomag is elérhető a fejlesztők honlapján: 

http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html 
4Red (Vörös), Green (Zöld), Blue (Kék), Alpha (az áttetszőséget szabályozó csatorna) 

http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
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C.4. példa - pngio.h 

#ifndef _PNGIO_H__ 

#define _PNGIO_H__ 

 

#include <stdio.h> 

 

/** PNG kep beolvasasa 

 * @param filename a beolvasando fajl neve 

 * @return a beolvasott kep mutatoja 

 */  

int readPNG(char* filename, unsigned char** img, unsigned int* rows, unsigned int* 

columns); 

 

/** kep kiirasa PNG fajlba 

 * @param filename a fajl neve 

 * @param img a kiirando kep mutatoja 

 */  

int writePNG(char* filename, unsigned char* img, unsigned int rows, unsigned int 

columns); 

 

#endif 

C.5. példa - pngio.c 

#include <stdio.h> 

#include <float.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#include <png.h> 

#include <pngio.h> 

 

int readPNG(char* filename, unsigned char** img, unsigned int* rows, unsigned int* 

columns) 

{ 

  int err, i, j; 

  png_byte header[8]; 

  FILE* fp= fopen(filename, "rb"); 

  png_structp png_ptr; 

  png_infop info_ptr; 

  png_bytep* row_pointers; 

  int colorType, bitDepth; 

   

  if ( !fp ) 

    return -1; 

  err= fread(header, 1, 8, fp); 

  if ( err != 8 ) 

    return printf("Cannot read png header!\n"); 

   

  if ( png_sig_cmp(header, 0, 8) ) 

    return printf("Not PNG image\n"); 

   

  if ( !(png_ptr= png_create_read_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING, 0, 0, 0)) ) 

    return printf("PNG pointer error\n"); 

   

  info_ptr= png_create_info_struct(png_ptr); 

   

  if ( setjmp(png_jmpbuf(png_ptr)) ) 

    return printf("read_png_file error during init_io\n"); 

   

  png_init_io(png_ptr, fp); 

  png_set_sig_bytes(png_ptr, 8); 

   

  png_read_info(png_ptr, info_ptr); 

   

  *columns= info_ptr->width; 

  *rows= info_ptr->height; 

  colorType= info_ptr->color_type; 

  bitDepth= info_ptr->bit_depth; 
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  png_read_update_info(png_ptr, info_ptr); 

   

  if ( setjmp(png_jmpbuf(png_ptr)) ) 

    return printf("read_png_file error during read_image\n"); 

   

  row_pointers= (png_bytep*)malloc(sizeof(png_bytep)*(*rows)); 

   

  for ( i= 0; i < *rows; ++i ) 

    row_pointers[i]= (png_byte*)malloc(info_ptr->rowbytes); 

   

  png_read_image(png_ptr, row_pointers); 

   

  *img= (unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*3*(*rows)*(*columns)); 

   

  if ( colorType == 2 && bitDepth == 8 ) 

    for ( i= 0; i < *rows; ++i ) 

       memcpy(*img + i*(info_ptr->rowbytes), row_pointers[i], info_ptr->rowbytes); 

   else 

    return printf("Unsupported image type\n"); 

   

  fclose(fp); 

  for ( i= 0; i < *rows; ++i ) 

    free(row_pointers[i]); 

  free(row_pointers); 

   

  png_destroy_info_struct(png_ptr, &info_ptr); 

  png_destroy_read_struct(&png_ptr, &info_ptr, NULL); 

   

  return 0; 

} 

 

int writePNG(char* filename, unsigned char* img, unsigned int rows, unsigned int 

columns) 

{ 

  FILE* fp= fopen(filename, "wb"); 

  png_structp png_ptr; 

  png_infop info_ptr; 

  png_bytepp row_pointers; 

  png_uint_32 rowbytes; 

  int i; 

   

  if ( !fp ) 

    return printf("Can't open file\n"); 

   

  png_ptr= png_create_write_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING, 0, 0,0 ); 

   

  if ( !png_ptr ) 

    return printf("png_ptr error\n"); 

   

  info_ptr= png_create_info_struct(png_ptr); 

   

  if ( !info_ptr ) 

    return printf("info_ptr error\n"); 

   

  png_init_io(png_ptr, fp); 

   

  png_set_compression_level(png_ptr, 0); 

   

  png_set_IHDR(png_ptr, info_ptr, columns, rows, 8, PNG_COLOR_TYPE_RGB, 

PNG_INTERLACE_NONE, PNG_COMPRESSION_TYPE_DEFAULT, PNG_FILTER_TYPE_DEFAULT); 

   

  png_write_info(png_ptr, info_ptr); 

   

  row_pointers= (png_byte**)png_malloc(png_ptr, rows*sizeof(png_bytep)); 

   

  for ( i= 0; i < rows; ++i ) 

    row_pointers[i]= (png_byte*)png_malloc(png_ptr, columns*3*sizeof(png_byte)); 

   

  rowbytes= 3*columns; 

   

  for ( i= 0; i < rows; ++i ) 

    memcpy(row_pointers[i], img + i*rowbytes, rowbytes); 
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  png_write_rows(png_ptr, row_pointers, rows); 

   

  png_write_end(png_ptr, info_ptr); 

   

  png_write_flush(png_ptr); 

   

  png_destroy_write_struct(&png_ptr, &info_ptr); 

   

  for ( i= 0; i < rows; ++i ) 

    free(row_pointers[i]); 

   

  free(row_pointers); 

   

  return 0; 

} 

 

A PNG-képek különböző ábrázolású, 1, 2, 3 vagy 4 csatornás képek tárolására egyaránt alkalmasak. Ezek 

általános megnyitása és értelmezése magasabb szintű eszközök használatát igényelné: érdemes létrehozni 

egyfajta image típust amely tulajdonságként tárolja a csatornák számát, nevét, az ábrázolás módját. Mi ettől 

most eltekintünk, csak 32 biten ábrázolt négycsatornás képekhez készítettük el a beolvasást és lemezre írást 

megvalósító függvényeket: mindezt a colorType == 6 && bitDepth=8 feltételt ellenőrző feltételes 

szerkezetnél vizsgáljuk. Az alábbi táblázatban a color_type és bit_depth mezők lehetséges kombinációit 

foglaljuk össze: 
 

color_type bit_depth Leírás 
0 1, 2, 4, 8, 16 Szürkeskálás kép 1, 2, 4, 8 vagy 16 

biten ábrázolva. 
2 8, 16 RGB-kép, a komponensek 1 vagy 2 

bájton ábrázolva. 
3 1, 2, 4, 8 2, 4, 16 vagy 256 elemű paletta 

használata. 

4 8, 16 Szürkeskála és alpha csatorna, a 

komponensek 1 vagy 2 bájton 

ábrázolva. 
6 8, 16 RGBA-kép, a komponensek 1 vagy 

2 bájton ábrázolva. 

Az elkészített függvények működését kipróbálhatjuk egy olyan főprogram segítségével, amely megcseréli a kép 

R és G csatornáját: 

C.6. példa - image.c 

#include <stdio.h> 

#include <pngio.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  unsigned int rows, columns; 

  unsigned char* image; 

  int i, tmp; 

   

  readPNG(argv[1], &image, &rows, &columns); 

   

  for ( i= 0; i < rows*columns*3; i+= 3 ) 

  { 

    tmp= image[i]; 

    image[i]= image[i+1]; 

    image[i+1]= tmp; 

  } 

   

  writePNG(argv[2], image, rows, columns); 
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  free(image); 

   

  return 0; 

} 

A program fordítása során ügyelnünk kell arra, hogy az installált libpng programkönyvtár header-fájljainak és 

dinamikusan linkelendő programkönyvtárának elérési útját megfelelően elhelyezzük a fordítási parancsban. Erre 

a célra a cmake eszközrendszer már korábban megismert FIND_PACKAGE makróját használhatjuk a 

legkényelmesebben, amely megkeresi a fájlrendszeren a szükséges fájlokat, és beállítja a header-fájlok elérési 

útját tartalmazó PNG_INCLUDE_DIR változót, valamint a programkönyvtárakat teljes elérési úttal tartalmazó 

PNG_LIBRARY változót. Ezek segítségével CMakeLists.txt fájlunk az alábbi módon alakul. 

C.7. példa - image.c 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

 

SET(PROJECT_NAME "image") 

PROJECT(${PROJECT_NAME} C) 

 

FIND_PACKAGE(PNG REQUIRED) 

 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(${PROJECT_NAME} ${SRC}) 

INCLUDE_DIRECTORIES(. ${PNG_INCLUDE_DIR}) 

TARGET_LINK_LIBRARIES(${PROJECT_NAME} OpenCL ${PNG_LIBRARY}) 

 

SET(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON) 

A sikeres fordítást követően programunk két parancssori argumentumot vár, az első képet beolvassa, a második 

képet pedig létrehozza vagy felülírja, ha már létezik az első képből az R és G csatornák felcserélésével kapott 

képpel. 

user@linux> ./image lena.png lena-out.png 

A színes, eredeti Lena képet és a program futásának eredményeként előálló csatornacserélt képet a C.2. ábrán 

mutatjuk be. 

C.2. ábra - A PNG-képek kezelésének bemutatására írt példaprogram be- és kimenete 
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3. Feladatok 

1. (★★) Készítsen image nevű struktúrát, amely alkalmas képi információ, illetve az értelmezéséhez szükséges 

leíró információk (nevesített konstansok) tárolására (színmélység, csatornák száma, csatornák ábrázolása, 

kép típusa)! 

2. (★★) Módosítsa a readPGM, writePGM, readPNG és writePNG függvényeket úgy, hogy paraméterként az 

előző feladatban létrehozott image struktúrát kapják! 

3. (★★) Egészítse ki a readPNG és writePNG függvényeket úgy, hogy azok támogassák a 8 bites szürkeskálás 

és 8 bites RGB-képformátumok írását és olvasását! 
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4. (★★) Készítsen readImage és writeImage függvényeket, amelyek egyaránt olvasnak és írnak PGM- és 

PNG-képeket, s a paraméterként kapott fájlnév kiterjesztése alapján döntik el, hogy milyen típusú képpel kell 

dolgozniuk! 
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