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Bevezetés 

Több mint egy évtizede hangoztatják már szakértők, hogy a számítógépek elérték fizikai határaikat, igazán 

jelentős előrelépés már csak több komputer összekapcsolásával érhető el. 
—Gene Amdahl, 1967 

A technológia fejlődésének köszönhetően, Moore-törvényét követve, a körülöttünk található számítástechnikai 

eszközök teljesítménye kétévente megduplázódik: az ezredforduló eszközeivel összehasonlítva napjaink 

számítógépei nagyságrendileg 32-szer több műveletet képesek elvégezni egységnyi idő alatt. A processzorok 

számítási teljesítményének növekedését a 2000-es évek elején még jól jellemezte a processzorok 

frekvenciájának növekedése, egészen addig, amíg el nem érték a lélektani ~3GHz-es határt. A frekvencia 

ugyanis négyzetesen arányos a processzorban hővé alakult energia mennyiségével, így ezen határ fölött a 

keletkező hő elvezetése már komoly kihívást jelent, az üzemeltetés pedig költségessé válik a megnövekedett 

elektromos teljesítmény miatt. A hardver fejlesztések ekkor új irányt vettek: a frekvencia az elfogadható és 

kezelhető hőveszteséggel járó 1GHz - 3GHz tartományban maradt és a számítási teljesítményt a processzorban 

található tranzisztorok méretének csökkentésével, a processzor felépítésének fejlesztésével, a processzort a 

perifériákkal összekötő eszközök hatékonyságának növelésével érik el. Ezen fejlesztések eredményeként egy 

mai 3GHz frekvenciájú processzor sokkal nagyobb számítási teljesítményre képes, mint egy 2 évvel ezelőtti, 

azonos frekvenciával működő processzor. A tranzisztorok fizikai méretének csökkenése egyrészt együtt jár 

teljesítményük csökkenésével, így gazdaságosabbá válik a processzorok üzemeltetése. Másrészt, ha a 

számítógépek fogyasztását rögzítjük, a fizikailag kisebb tranzisztorokból jóval több üzemeltethető változatlan 

költségekkel, ezáltal a fogyasztás szempontjából szinte észrevétlenül, így a felhasználóknak is elfogadható 

módon jelenhet meg több processzor egy számítógépben. A leírt trendet jól demonstrálja, hogy a legújabb 

okostelefonok is több processzorral rendelkeznek, teljesítményük az ezredforuló asztali számítógépeivel 

vetekszik és egyprocesszoros asztali számítógép vagy notebook szinte alig-alig kapható. Érzékeltetésképpen a 

2002-ben megjelent Intel Pentium 4 processzorok 2 GHz körüli órajel frekvenciával, 55 millió tranzisztorral és a 

tranzisztorokat jellemező 130 nm-es mérettel kerültek forgalomba. A 2012-ben piacra került Intel Core i7 

processzorok 3 GHz körüli frekvenciával, viszont 22nm-es gyártási technológiával, 1,4 milliárd tranzisztorral és 

4-8 processzormaggal kerültek forgalomba. A sokprocesszoros hardverhez intuitívan kapcsolódik a  

párhuzamos programozás fogalma, ami azonban a programozással ismerkedő olvasó számára távolinak és 

misztikusan tűnhet. A jegyzet törzsanyagának tárgyalása előtt megpróbálunk betekinteni e szavak jelentése 

mögé, hogy már a jegyzet elején meggyőzően demonstráljuk a terület fontosságát és alkalmazási lehetőségeinek 

széles körét. 

1. Mi az a párhuzamos programozás? 

A kérdés megválaszolása nem könnyű, amit a felhasználó párhuzamosnak érez, nem biztos, hogy tényleg 

párhuzamos, ami valóban párhuzamos, nem biztos, hogy a felhasználó számára is párhuzamosnak tűnik. A 

kérdést néhány példa és számítástörténeti mérföldkő segítségével járhatjuk körbe. 

Az asztali számítógépek  időosztásos operációs rendszerei már évtizedek óta keltik a párhuzamosság látszatát 

annak ellenére, hogy az asztali számítógépek egészen 2005-ig csak egyetlen általános célú processzorral 

rendelkeztek. Egyszerre használhattuk a szövegszerkesztő programot az internet böngészővel, miközben zenét 

hallgattunk. Ez a párhuzamosság azonban csak illúzió volt, mivel a számítógép egyetlen processzorral 

rendelkezett, minden időpillanatban egyetlen program egyetlen utasítását hajtotta végre. Minden alkalmazás 

csak egy nagyon rövid időre, de egyetlen másodpercen belül is nagyon sokszor kapta meg a processzort, így a 

felhasználónak az az érzése támadt, mintha minden alkalmazás folytonosan és egyszerre működne: 

párhuzamosan. Ez a párhuzamosság operációs rendszer szintű, az operációs rendszer gondoskodik róla, az 

alkalmazások programozásának szintjén nem jelenik meg. 

Az interaktív alkalmazások a felhasználói élmény és hatékonyság növelése céljából már a kezdetektől fogva a  

funkcionális párhuzamos programozás paradigmája köré szerveződnek. Egy szemléletes és hétköznapi példa 

erre, ha elképzeljük egy internet böngésző, például a Firefox működését. A böngészőben több különböző lapot 

nyithatunk meg egyszerre, amíg egy lap betöltődik (megérkezik a kért weboldal HTML kódja a megfelelő 

webszerverről), más lapokat kényelmesen böngészhetünk, az oldalakat görgethetjük, a menürendszer működik. 

Érezhető, hogy a böngésző program legalább két feladatot végez egyszerre: egyrészt vezérli a HTML oldal 

letöltését és megjelenítését, másrészt a felhasználó rendelkezésére bocsájtja a böngésző felületet teljes 

funkcionalitással. Sem a weboldalak letöltése és megjelenítése, sem a böngészés maga nem igényli 

különösebben sok számítási feladat elvégzését, a processzor a lehetőségeihez képest szinte egyáltalán nem 
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dolgozik. A hálózat sebessége miatt azonban a weboldalak betöltése -- mint minden I/O művelet -- lassú. Ha a 

böngésző program szekvenciálisan működne, egyetlen funkciója sem működne egészen addig, amíg a kért oldal 

teljesen be nem töltődik, ami meglehetősen kényelmetlen és időpazarló lenne. 

A példa jól rávilágít a funkcionális párhuzamos programozás legáltalánosabb alkalmazásaira: időigényes vagy 

számításigényes műveletek végrehajtása során bizonyos funkciókat folyamatosan a felhasználó rendelkezésére 

szeretnénk bocsájtani. A párhuzamos programozás ezen fajtája elsősorban interaktív ablakos alkalmazásokban 

és szerverként működő alkalmazások területén jelenik meg. Fontos megjegyezni, hogy a funkcionális 

párhuzamosítás egyetlen processzor esetén is nagyban növelheti az alkalmazások hatékonyságát azáltal, hogy 

nem túl nagy számításigényű feladatok elvégzésére az alkalmazás folyamatosan rendelkezésre áll. 

Több processzor esetén  adatpárhuzamosításra nyílik lehetőségünk, amely során az egyes processzorok azonos 

feladatokat kapnak, ugyanazokat a műveleteket végzik, de a megoldandó probléma különböző részein 

dolgoznak. Fontos megjegyezni, hogy nem alkalmazhatunk minden probléma esetén adatpárhuzamosítást, de ha 

alkalmazhatjuk, nagyban csökken a probléma megoldásának ideje, vagy a rendelkezésre álló számítási idő alatt 

pontosabb eredményekhez juthatunk. 

Az asztali számítógépek hardverkörnyezete 2005-ig csak funkcionális párhuzamosítást tett lehetővé, mivel egy 

processzoron valódi adatpárhuzamosítás nem valósítható meg. 2005-ben azonban megjelentek az AMD Athlon 

64 X2 és az Intel Pentium D processzorok, amelyek két processzormagot tartalmaztak. Ekkor indult el az 

adatpárhuzamosítás forradalma, amelyet újabb és újabb szoftvertechnológiák megjelenése és a hardver rohamos 

fejlődése fémjelez a mai napig. Míg a funkcionális párhuzamosítás fő célja végül is az idő optimális 

menedzselése, akár egyproceszoros számítógépeken, a többprocesszoros architektúra lehetővé teszi, hogy 

alkalmas megoldásokkal több számítást végezhessünk egységnyi idő alatt. A párhuzamosság nem csak illúzió, a 

processzorok egyszerre több utasítást hajtanak végre. Mára mindenki számára elérhetőek a 8-16 processzoros 

asztali számítógépek, míg a grafikus kártyák kezdettől fogva párhuzamos architektúrája akár több száz speciális 

processzor általános célú használatát teszi lehetővé. Mivel a nagy számításigényű problémák megoldásában az 

adatpárhuzamosítás játssza a fő szerepet, a jegyzet anyagában is elsősorban az adatpárhuzamosításhoz 

kapcsolódó technológiákra koncentrálunk. Fontos megjegyezni azonban, hogy az adatpárhuzamosítás és a 

funkcionális párhuzamosítás nem választható el éles határral. Bár megközelítésük alapjában különbözik, nagyon 

sok adatpárhuzamosítási megoldás esetén vannak kis számításigényű párhuzamosan futó kódrészletek, amelyek 

az adatokon adatpárhuzamosítással dolgozó kódrészletek munkáját vezérlik, így egyfajta hibrid modellt alkotva. 

Mennyiben különbözik az asztali számítógépek párhuzamos programozása a szuperszámítógépek 

programozásától? A válasz rövid: szinte semmiben. A jelenleg legnagyobb számításteljesítményű 

szuperszámítógép, a  Cray Titan  17,59 petaFLOPS számítási kapacitással rendelkezik. A 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. Összehasonlításképpen egy Pentium 4-es processzor teljesítménye 6 

GFLOPS körül mozgott, a napjainkban elérhető Intel Core i7 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. Felépítését tekintve a Cray Titan nagyon hasonló bármely egyetem 

számítógépes laboratóriumának felépítéséhez: nagysebességű hálózattal összekötött többprocesszoros 

számítógépek szervezett rendszere. Egész pontosan 18,688 darab 16 magos AMD OPTERON 6274 

processzorból áll, amelyekhez ugyanennyi NVidia Tesla K20X GPU grafikus kártya tartozik, kártyánként 2,688 

CUDA maggal1. A processzor magok teljes száma  299,008, míg a GPU-csipeken található CUDA magok 

száma több mint 50 millió. Arányait tekintve ez megfelel egy 15 darab kétmagos processzorral felszerelt és 

néhány száz CUDA maggal rendelkező számítógépes labor architektúrájának. A számítógépek egy speciális 

Linux környezetet futtatnak, amelyen pontosan azok a párhuzamos programozási technológiák alkalmazhatóak, 

amelyeket a jegyzet során is tárgyalni fogunk, s ezek a technológiák egy számítógépes laborban vagy akár 

otthoni asztali számítógépen, laptopon kipróbálhatóak, tanulhatóak és használhatóak. Természetesen van némi 

különbség is: a szuperszámítógépeket nem szokás kisajátítani egyetlen kutatási feladat vagy probléma 

megoldására. A legtöbb szuperszámítógép speciális ütemező szoftvereken keresztül érhető el, amelyek a 

felhasználók jogosultságainak megfelelően vezérlik, hogy mikor és mekkora számítási kapacitás álljon az egyes 

felhasználók rendelkezésére. 

                                                           
1A CUDA magok általános célú, de a CPU-nál speciálisabb, kisebb utasításkészlettel rendelkező processzoroknak tekinthetők. 
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Hol, mikor és kik alkalmaznak párhuzamos programozást? A párhuzamos programozás, elsősorban az 

adatpárhuzamosítás alkalmazási területei nagyon széleskörűek, a legtöbb elméleti és alkalmazott tudományban 

megjelennek, a következő felsorolásban csak néhány példát ragadunk ki az egyes tudományterületekről. A 

matematika területén számelméleti problémák megoldására sikerrel használtak és használnak a mai napig nagy 

számításteljesítményű többprocesszoros rendszereket. A részecskemodelleken alapuló fizikai szimulációs 

eljárások különösen alkalmasak adatpárhuzamosítás megvalósítására, nagyobb számítási kapacitással a 

rendelkezésre álló idő alatt pontosabb, nagyobb felbontású szimulációs eredmények kaphatók mechanikai, 

asztrofizikai, kozmológiai területeken. A klímakutatás során viszonylag egyszerű statisztikai algoritmusokat 

alkalmaznak az évszázadok során összegyűlt, több tíz GB méretű hőmérsékleti adatsorra, így elsősorban az 

adathalmaz mérete miatt nélkülözhetetlenek a szuperszámítógépek. A bioinformatika területén a genetikai 

kutatások során végtelen hosszúnak tűnő génszekvenciák között kell hasonló szakaszokat azonosítani ami 

szintén nagyon jól párhuzamosítható feladat, így a sokprocesszoros rendszerek megsokszorozzák a kutatás 

hatékonyságát. Napról napra növekvő mennyiségű adat áll a legnagyobb ipari és pénzügyi szervezetek 

rendelkezésére, amelyek stratégiai döntéshozatalát a mesterséges intelligencia, statisztika és adatbányászat 

legkülönbözőbb módszereinek alkalmazása segíti. Az adatok feldolgozása a legtöbb esetben nagyon könnyen 

párhuzamosítható, így a feldolgozás mélységének és a prognosztikák pontosságának csak a rendelkezésre álló 

számítási kapacitás szab határt. A nukleáris képalkotás során a számítási kapacitás növelésével arányosan 

növelhető az egységnyi idő alatt kiszámított MRI, PET, stb. képek felbontása. Az okostelefonok többmagos 

processzorait kihasználva komplex képfeldolgozó algoritmusokkal valós időben azonosíthatunk a digitális 

kamera képén objektumokat, például egy mosolyt. A számítógépes játékok fotorealisztikus, valós idejű 

megjelenés érdekében sok-sok éve használják ki, hogy a számítógépes grafika algoritmusainak legelemibb 

lépései is nagyon jól párhuzamosíthatóak és a grafikus kártyák ennek megfelelő specializált párhuzamos 

processzorokkal rendelkeznek. A felsorolás nagyon hosszan folytatható lenne, de már ez is jól demonstrálja, 

hogy a párhuzamos architektúra és az arra készült programok a kutatás, fejlesztés és szórakoztatás legtöbb 

területén jelen vannak. Ennek legfőbb oka talán az, hogy a legtöbb számítógépes program célja végső soron a 

valós világ jelenségeinek, eseményeinek modellezése, világunk pedig eredendően párhuzamosan működik. 

2. A jegyzet használata 

A párhuzamos programozás egy szerteágazó terület, különböző problémái nagyon sok aspektusból 

megközelíthetők. Komoly elméleti eredmények születtek és kutatások folynak a gyakran használt matematikai 

algoritmusok párhuzamosításához kapcsolódóan a numerikus matematika területén. Az algoritmuselmélet és 

programozáselmélet formális eszközöket dolgozott ki párhuzamos programok helyességének vizsgálatára, 

bizonyítására, a párhuzamos végrehajtás során jelentkező versenyhelyzetek elemzésére és megoldására. Jelen 

jegyzet a technológiai megközelítés mentén épül fel, célja betekintést nyújtani a legelterjedtebb, nyílt 

forráskódú, párhuzamos programozási technológiák világába. Röviden áttekintjük a fő koncepciókat, 

alkalmazási területeiket és gyakorlati problémákon keresztül bemutatjuk az egyes technológiák önálló és 

összetett, hibrid használatát. 

A hatékonyság szem előtt tartása kapcsán a példákat C nyelven készítjük el, így a jegyzetet hasznosítani tudó 

olvasóval szembeni egyetlen elvárás a C nyelv ismerete. A jegyzet a Debreceni Egyetem Informatikai Karán 

tartott ,,Nagy számításteljesítményű párhuzamos programozási eszközök'' tárgy tematikájának több félév 

tapasztalatai alapján kikristályosodott anyagát tartalmazza, nem célja és nem is lehet célja egyetlen technológia 

kimerítő tárgyalása sem, hiszen ezek dedikált könyvek tucatjait töltik meg, azonban az ismertetett 

technológiákat az általános problémamegoldáshoz szükséges mélységben tárgyaljuk. Az anyagot feldolgozó 

olvasó kompetenssé válik egyszerű problémák párhuzamosításának megoldásában, így a jegyzet anyaga jó 

alapot teremt párhuzamos matematikai algoritmusokkal foglalkozó tárgyak gyakorlataihoz, ahol a 

technológiákat már ismerő hallgatóknak elegendő az algoritmusok megismerésére koncentrálni. Az egyes 

technológiák alapelveit megismerve az olvasó ki tudja majd választani, hogy érdeklődési körének mely 

megközelítés felel meg a legjobban, így az anyag feldolgozását követően tudását a számára legmegfelelőbb 

irányba fejlesztheti tovább. 

A jegyzet első fejezetében megismerkedünk a cmake eszközrendszer alapjaival, amelyet forráskódok 

menedzselésére használunk a jegyzet hátralévő részében. Erre azért van szükség, hogy az egyes 

példaprogramokat jól szervezett csomagok formájában tudjuk megvalósítani és ne okozzon problémát, amikor 

az egyes párhuzamos programozási rendszerek programkönyvtárait egyszerre kell linkelnünk az 

alkalmazásainkhoz. Megismerkedünk továbbá az R programozási nyelv grafikonok készítését lehetővé tevő 

eszközeivel, így a jegyzetben található teljesítményteszteket szemléltető grafikonok könnyen és kényelmesen 

reprodukálhatóak. A párhuzamos programozási technológiák áttekintését az auto-vektorizálás vizsgálatával 

kezdjük, majd az OpenMP eszközrendszerrel foglalkozunk, amely talán a legegyszerűbb eszköze annak, hogy a 
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többmagos processzorok lehetőségeit kihasználhatjuk. Az OpenMP alternatívájaként, ugyanakkor teljesen más 

elvű vetélytársaként ismerjük meg a Pthreads eszközrendszert, majd hálózati kapcsolattal rendelkező 

számítógépek klaszterére történő párhuzamosítást valósítunk meg az OpenMPI eszközrendszerrel. Ezt követően, 

az asztali számítógépek szintén nagy teljesítményű számítási eszközének, a programozható videokártyáknak a 

használatát vizsgáljuk meg az OpenCL eszközeivel. Az egyes technológiák áttekintése után azok kombinált 

alkalmazását vesszük górcső alá. Számos egyéb párhuzamos programozási eszközrendszer létezik, azonban ezen 

jegyzetben csak a mindenki által elérhető, nyílt forráskódú és lehetőleg architektúra független eszközök 

vizsgálatára szorítkozunk, így például az Intel Threading Building Blocks (TBB) valamint az NVidia CUDA 

eszközrendszerét rövid áttekintés után csak elhelyezzük a korábban részletesebben megismert eszközök 

világában. 

A technológiák API-jainak bemutatása két fő vonulat mentén történik. Egyrészt az egyes pragmák, könyvtári 

függvények használatát kisebb példaprogramokon keresztül szemléltetjük. Másrészt, minden technológia esetén 

megvizsgáljuk a digitális képfeldolgozás területéről származó illesztett szűrés párhuzamosításának lehetőségét. 

Mivel ez egy valós, több paraméterrel rendelkező, számításigényes probléma, a teljesítmény növekedése jól 

mérhető a különböző paraméterek mentén, így a tárgyalt technológiákat több szempontból is 

összehasonlíthatjuk. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy szinte minden technológia tartalmaz olyan elemeket, 

amelyekkel az illesztett szűrés párhuzamosítása tovább optimalizálható. Ezek ismertetése és elemzése messze 

meghaladná a jegyzet kereteit, így mi a legtöbb esetben a lehető legegyszerűbb, de nem feltétlenül optimális 

megoldásokra szorítkozunk. Az illesztett szűrés pontos matematikai megfogalmazása az A. függelékben 

olvasható. 

A jegyzet anyagának szerves részét képezik az egyes fejezetek végén összegyűjtött feladatok, melyek 

megoldása jelentősen hozzájárulhat a tananyag elsajátításához, számos érdekességre és megközelítésre csak 

feladatokon keresztül világítunk rá. 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 262 csillag értékben adtunk fel feladatokat. Mivel 

a jegyzet anyaga elsősorban technológiai megközelítésű, a tananyag számonkérését beadandó programozási 

feladatok formájában képzeljük el: 

• A tárgy teljesítéséhez minden 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. 

3. A párhuzamos programozás alapfogalmai 

Mielőtt hozzákezdenénk a párhuzamos programozás eszközeinek tárgyalásához, röviden áttekintjük területhez 

kapcsolódó alapfogalmakat, amelyeket a jegyzetben aktívan használni fogunk. Több fogalom is az operációs 

rendszerek témaköréhez tartozik, így érdeklődő olvasóknak ajánljuk a [17] könyv kapcsolódó fejezeteit. 

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

szekvenciális utasítások sorozatát valósítják meg. Időosztásos operációs rendszerekben a folyamatok minden 

időpillanatban 3 állapotban lehetnek: 

• futó - valamely processzor éppen a folyamatot futtatja, 

• futásra kész - a folyamatot ideiglenesen leállította az operációs rendszer, bármely pillanatban újra futó 

állapotba kerülhet a folyamat, 

• blokkolt - a folyamat bizonyos külső események bekövetkezésére vár. 

A folyamatok operációs rendszer szintű kezelése a folyamatok azon adatainak a nyilvántartását jelenti, melyek a 

folyamat állapotváltásához szükségesek. Az operációs rendszer tehát nyilvántartja az utasításszámlálót, 

veremmutatót, lefoglalt memóriaterületek adatait, erőforrások (például megnyitott fájlok) leíróit, a folyamat 

állapotát (regiszterek tartalma) stb. Párhuzamos programozás szempontjából fontos megjegyezni, hogy a fenti 

tulajdonságok minden folyamat esetén dedikáltak, azaz minden folyamat saját memóriaterülettel, 

utasításszámlálóval, állapottal, stb. rendelkezik. Folyamatokat felhasználók vagy már futó folyamatok (például 

az operációs rendszer) indíthatnak, ütemezésükről az operációs rendszer gondoskodik. 
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A 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 memória területtel és erőforrás leírókkal, viszont a szálak az őket indító 

folyamattól és egymástól is különböző utasításszámlálóval, és állapottal (regiszter tartalmakkal) 

rendelkeznek. 

Időosztásos operációs rendszerekben az egyes folyamatok és szálak adatait az un. folyamattáblázatban tárolja az 

operációs rendszer. Az ütemező feladata, hogy a különböző folyamatok és szálak prioritásuknak megfelelően 

időről időre megkapják a processzort. A processzor ,,megkapása'' azt jelenti, hogy az ütemező az éppen futó 

folyamat vagy szál futását megszakítja, állapotát kimenti a folyamatleíró táblázatba, majd betölti a futásra 

kijelölt folyamat állapotát a folyamatleíró táblából, így az ott folytathatja futását néhány órajelig, ahol a 

legutóbbi megszakításakor abbahagyta. Azt a műveletet, amely a megszakított folyamat állapotát kimenti és a 

futásra kijelölt folyamat állapotát betölti, környezetváltásnak (context switch) nevezzük. Mivel a szálak nagyon 

sok leíró információban osztoznak szülőfolyamataikkal, a szálak váltása sok esetben gyorsabban kivitelezhető, 

mint a folyamatok váltása. 

1. ábra - A különböző memória modellek sematikus ábrái. 
 

 

 

 
(a) osztott memória modell (b) elosztott memória modell (c) hibrid memória modell 

A Neumann-architektúra klasszikus leírása egy processzort és egy memóriát definiál. Ahogy arról a 

bevezetésben írtunk, a mai asztali számítógépek már legalább két processzormagot tartalmaznak, de ha a Cray 

Titan szuperszámítógépre gondolunk, alkalmas hálózattal összekötött különálló számítógépek is tekinthetőek 

egy számítási rendszernek, s ezek több száz számítási egységgel is rendelkezhetnek. A klasszikus Neumann-

architektúrára vetítve ezeket a rendszereket, több processzor jelenik meg, így kulcskérdés, hogy a memória 

hogyan kerül kapcsolatba ezekkel a processzorokkal. A memória modell alapján a párhuzamos architektúráknak 

három fő csoportját különböztetjük meg: 

• osztott memória modell (shared memory model) - az egyes számítási egységek közös memóriát használnak, ez 

lehetővé teszi a szál alapú párhuzamosítást, amelynek fő jellemzője, hogy a különböző processzorokon futó 
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szálak közös memóriaterületen keresztül kommunikálhatnak egymással (például egy többmagos asztali 

számítógép esetén), 1(a). ábra; 

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

rendelkeznek, így csak folyamat alapú párhuzamosítás valósítható meg, fő jellemzője, hogy a folyamatok 

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

segítségével kommunikálhatnak (például hálózati kapcsolattal rendelkező számítógépek klasztere), 1(b). ábra; 

• hibrid memória modell (hybrid memory model)- a processzorok csoportokba vannak szervezve, a csoportokon 

belüli processzorok közös memóriával, a processzorcsoportok saját memóriával rendelkeznek (többmagos 

számítógépek klasztere), 1(c). ábra. 

Fontos megjegyezni, hogy az ismertetett memória modellek a szoftver szintjén megjelenő absztrakciók csak, 

amelyek bizonyos esetekben megjelenhetnek hardver szinten is. Például egyetlen számítógépen is 

megvalósíthatunk elosztott memória modellel rendelkező, folyamat alapú párhuzamosítást. A később 

tárgyalandó technológiák közül az OpenMP és Pthreads osztott míg az OpenMPI elosztott memória modell 

alapú párhuzamosítást tesz lehetővé. Az OpenCL hibrid memória modellt alkalmaz, amely a grafikus kártyák 

esetén hardver szinten is megjelenik és az OpenMPI + OpenMP vagy OpenMPI + Pthreads kombinációval 

szintén megvalósíthatunk hibrid modellre építő párhuzamosítást. Sajnos az angol terminológiában elkülönülő 

shared és distributed kifejezések a magyar szaknyelvben az osztott és elosztott szavakkal jelennek meg, ezért 

külön felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy a két kifejezés gyökeresen különböző megközelítéseket takar. A 

párhuzamos programozási modelleknek számos további csoportosítása, osztályozása létezik, ezek áttekintése 

azonban meghaladja ezen jegyzet kereteit. 

Bármely architektúrán is dolgozunk és bármely párhuzamosítási modellt is alkalmazzuk, minden esetben 

gondoskodnunk kell a versenyhelyzetek megfelelő kezeléséről. Versenyhelyzetnek nevezzük azt, amikor az 

egyes párhuzamosan futó szálak vagy folyamatok ugyanazon erőforrást akarják használni, versenyre kelnek 

érte. A legegyszerűbb példa erre, amikor az A és B párhuzamosan futó szálak közös memóriaterületen végzett 

kommunikációjuk során A szál azt a területet szeretné olvasni, amelyet B szál éppen módosít. Ha ezt a helyzetet 

nem kezeljük explicit módon, az írás állapotától függően az olvasás során inkonzisztens, sok esetben 

értelmezhetetlen, köztes értékeket olvashat az A szál. Azokat a kódrészleteket, amelyek az A és B szálak 

kódjában versenyhelyzetbe kerülnek, kritikus szekcióknak nevezzük. A versenyhelyzetek kezelésének 

legegyszerűbb módja az un. kölcsönös kizárás, amely azt jelenti, hogy egyszerre csak az egyik szál vezérlése 

tartózkodhat a kritikus szekcióban, ezzel biztosítva hogy a memóriaterület tartalmát vagy az A szál olvassa, 

vagy a B szál módosítja, de egyszerre nem férhetnek hozzá. 

A párhuzamosan futó programrészletek koordinálása kommunikációval valósul meg. A kommunikáció itt 

általános értelemben jelenik meg, osztott memória modell esetén jelentheti a közös memóriaterület 

írását/olvasását, vagy elosztott memória modell esetén hálózati kapcsolaton keresztül megvalósított 

adatáramlást. Szinkronizációnak nevezzük azokat a kommunikációhoz kapcsolódó eljárásokat, amelyek 

biztosítják, hogy egy folyamat vagy szál futása ne haladjon tovább a program bizonyos pontján egészen addig, 

amíg valamely párhuzamos folyamat vagy szál futása egy logikailag ekvivalens ponthoz, un. szinkronizációs 

ponthoz nem ér. 

A párhuzamosítást követő látszólagos teljesítmény növekedést (observed speedup) a szekvenciális és 

párhuzamosított kód futási idejének hányadosaként kapjuk meg: 
 

 
(1) 

4. A párhuzamos programozás törvényei 

A párhuzamos programozás megjelenésével több tapasztalati eredmény is született a párhuzamosítás 

hatékonyságának, illetve a teljesítménynövekedés várható mértékének becslésére. Ezen eredmények közül 

három törvényt emelünk ki, amelyeket a következő szakaszokban mutatunk be. Ezen törvények nagyon 

szemléletesek, könnyen levezethetők és az illesztett szűrés párhuzamosításai során fel fogjuk használni őket a 

várható eredmények becslésére. 

4.1. Amdahl-törvény 
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Gene Amdahl 1969-ben publikálta a róla elnevezett törvényt [1], amely azt modellezi, hogy egy szekvenciális 

program párhuzamos implementációjának futtatása során milyen kapcsolat jelenik meg a processzorok száma és 

a várható sebességnövekedés közötti. Jelölje Tp a párhuzamosítható programrész végrehajtásával töltött 

szekvenciális futási időt és Ts a nem párhuzamosítható programrész futási idejét. A szekvenciális program teljes 

futási idejére T=Tp+Ts . Jelöljük tp-vel a szekvenciális program futási idejének azon hányadát, amelyet a vezérlés 

a párhuzamosítható programrészben tölt és legyen ts=(1-tp) a csak szekvenciálisan végrehajtható programrész 

időhányada, azaz tp=Tp/T és ts=Ts/T. Az Amdahl-törvény azzal a feltételezéssel él, hogy P processzor használata 

esetén a párhuzamosan végrehajtható programrész futási idejeTp/P-re, azaz lineárisan csökken. Jelöljük T(1)-el 

az egy processzoron, szekvenciális végrehajtással mérhető futási időt és T(P)-vel a P processzoron, a 

párhuzamosítható kódrészletek párhuzamos végrehajtásával mérhető futási időt. Az Amdahl-törvény azt mondja 

ki, hogy P processzoron történő futtatás esetén az elérhető maximális látszólagos teljesítménynövekedés 
 

 
(2) 

Ha a felhasznált processzorok számával a végtelenhez tartunk, azaz P → ∞, a látszólagos teljesítménynövekedés 

1/ts, állandóvá válik. A törvény értelmében tehát egy pont után felesleges növelnünk a processzorok számát, 

jelentős sebességnövekedést már nem érhetünk el vele. 

Példaként tegyük fel, hogy egy szekvenciális program futási idejének tp=0.8-ad részét tölti a párhuzamosítható 

részben, és ts=1-0.8=0.2-ed részét a csak szekvenciálisan végrehajtható részben. Ekkor 4 processzorra 

párhuzamosítva a becsült teljesítmény javulás  S(4)=2.5. 

4.2. Gustafson-törvény 

A Gustafson-törvény [9] hasonló az Amdahl-törvényhez, de egy másik aspektusból vizsgálja a processzorok 

számának növelésével elérhető teljesítménynövekedést. Azt a kérdést járja körbe, hogy ha rögzítjük egy 

probléma megoldására szánt elfogadható futási időt, akkor újabb processzorok bevezetésével mennyivel 

pontosabban tudjuk megoldani a problémát, mennyivel nagyobb problémát tudunk megoldani? Ennek gyakorlati 

alkalmazását egy példán keresztül szemléltetjük: a nukleáris medicina területén a pozitron emissziós tomográf 

(PET) képalkotó készüléket széleskörűen alkalmazzák diagnosztikai és kutatási célokra. A készülék által 

gyűjtött adatokból a 3D képet egy jól párhuzamosítható, de az adatok mennyisége miatt igen nagy 

számításigényű statisztikai eljárás alkalmazásával, az un. rekonstrukciós algoritmus eredményeként kapjuk. A 

rekonstrukcióhoz szükséges idő erősen függ a kiszámítandó kép felbontásától: ugyanazon adathalmazból kisebb 

felbontású képet gyorsan tudunk rekonstruálni, nagyobb felbontású képek rekonstrukciója azonban jóval több 

időt vesz igénybe. A PET készülékkel történő adatgyűjtést követően T idő áll a rekonstrukció rendelkezésére, 

hogy előállítsa a képet. Ez a T idő egy kompromisszum: ha ettől lassabban készül el a kép, az feltarthatja és 

lassíthatja az orvosok munkáját, ha gyorsabban készül el, az nem gyorsítja a diagnosztikai folyamatot, azonban 

a kép minősége gyengébb lehet, a számítást végző eszközök pedig kihasználatlanná válnak. Ha rögzítjük a kép 

felbontását, újabb processzorok bevezetésével a rekonstrukció felgyorsítható, de a diagnosztikai folyamatok 

mégsem válnak gyorsabbá, mert az orvosoknak több időre van szükségük a betegek vizsgálatához és a képek 

kiértékeléséhez. Sokkal hasznosabb tehát, ha a kép felbontása helyett a rendelkezésre álló futási időt tekintjük 

rögzítettnek, és azt a kérdést tesszük, fel, hogy T rekonstrukciós idő alatt újabb processzorok bevezetésével 

mekkora a legnagyobb elérhető felbontás és legpontosabb rekonstrukció? 

A Gustafson-törvény állítása 
 

 (3) 

ahol P a processzorok száma, Ŝ(P) a P processzor esetén elérhető teljesítmény növekedés, ts∈ [0,1] pedig a 

program futási idejének párhuzamosan nem végrehajtható hányadát jelöli. Tegyük fel, hogy az Amdahl-

törvényhez hasonlóan, vizsgált szekvenciális program futási idejét (T) két részre bonthatjuk 
 

 (4) 

ahol Tp a párhuzamosítható, Ts pedig a szekvenciálisan futó programrész futásának ideje. Ekkor P processzor 

használata esetén, lineáris gyorsulást feltételezve, T idő alatt a párhuzamosan futó program PTp + T s 

szekvenciális futási időnek megfelelő számítást tud elvégezni, azaz a relatív gyorsulás 
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(5) 

Bevezetve az  jelölést a párhuzamosított program szekvenciális részének futásához tartozó 

időhányadának jelölésére, 
 

 (6) 

adódik. 

A törvény alapján a szekvenciális végrehajtás időhányada becsülhető egy párhuzamosított futtatást követő 

mérésből: 
 

 
(7) 

Fontos megjegyezni, hogy itt Ŝ(P) nem a korábban használt látszólagos teljesítmény növekedést jelenti, hanem 

azt, hogy mennyivel nagyobb problémát tudunk megoldani rögzített idő alatt. Értékét úgy kaphatjuk meg, hogy 

futtatási teszteket végzünk szekvenciális végrehajtással a megoldandó probléma méretére vonatkozó [N1, N2] 

intervallumban, és azonosítjuk azt n∈ [N1, N2] probléma méretet, amely a rendelkezésre álló T idő alatt 

szekvenciálisan megoldható. A program párhuzamosítását követően újabb teszteket végzünk P processzoron és 

megkeressük azt az m∈ [N1, N2] méretű problémát, amely párhuzamos végrehajtással ugyancsak T idő alatt 

oldható meg. Ha kikeressük a szekvenciális futási eredmények közül az m méretű probléma megoldásának futási 

idejét (Tm), a P processzoron elérhető teljesítmény növekedés 
 

 
(8) 

módon számítható ki, ahol Ŝ(P) azt jelenti, hogy mennyivel nagyobb számításigényű problémát oldottunk meg a 

rendelkezésre álló T idő alatt. Ŝ(P) ismeretében megbecsülhetjük a nem párhuzamosítható program rész futási 

idejét (ts), amelynek segítségével kiszámíthatjuk, hogy Q processzor használata esetén mennyivel nagyobb 

problémát tudnánk megoldani T idő alatt. 

4.3. Krap-Flatt metrika 

A Krap-Flatt metrikát [10] lényegében levezettük az Amdahl-törvény vizsgálata során: egy szekvenciális kódot 

párhuzamosítva a párhuzamos futási idők alapján megbecsülhetjük, hogy a szekvenciális futási idő mekkora 

hányadát tölti a program a párhuzamosítható részben. 

Végezzünk futási teszteket egy szekvenciális végrehajtású programmal és jegyezzük fel a futási időt (T1). 

Ismételjük meg a teszteket a párhuzamosított alkalmazással az általunk elérhető 2 processzoron és ismét mérjük 

a futási időt (T2). A mért sebesség növekedést S(2)-t felhasználva empirikusan megbecsülhetjük, hogy a 

szekvenciális program futási idejének mekkora hányadát töltötte a párhuzamosan végrehajtható 

programrészben: 
 

 
(9) 

Amdahl-törvényét átrendezve kifejezhetjük tp-t S(2) ismeretében: 
 

 
(10) 

Általánosan, ha P processzoron végeztünk párhuzamos futtatásokat, 
 

 
(11) 
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hasonlóan 
 

 
(12) 

Természetesen pontosabb értéket kaphatunk, ha több különböző P1, ..., Pn processzoron történő futtatás esetén 

határozzuk meg az tp paraméter becsült értékeit, majd ezek átlagával dolgozunk. Például, ha 4 szálra történő 

párhuzamosítás esetén  2.5-szeres sebesség javulást sikerült mérnünk, akkor a szekvenciális végrehajtás 

párhuzamosítható részében a program futási idejének közelítőleg 
 

 
(13) 

részét töltötte. A Krap-Flatt metrikával becsült tp (és természetesen ts=1-tp) érték a Gustafson-törvény 

alkalmazása során is felhasználható. 

A legtöbb esetben egy szekvenciális programot nem egy helyen, hanem több, egymást követő ponton is 

párhuzamosítunk. A Krap-Flatt metrika gyakorlati jelentősége abban áll, hogy a legösszetettebb programok 

esetén is kényelmes eszközt kaptunk arra, hogy hogyan határozzuk meg a párhuzamosítható programrész 

időhányadát (tp), melynek ismeretében meg tudjuk becsülni, hogy a hardver bővítésével, újabb processzorok 

bevezetésével hogyan csökkenne a futási idő, mekkora további sebességnövekedést érhetünk el. 
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1. fejezet - Programozási környezet 

Ha a piacradobás alkalmával fordítunk le először egy programot a debug opció nélkül, az olyan, mintha az 

úszógumit akkor vennénk le először, amikor megpróbáljuk átúszni az Atlanti-óceánt. 
— Ismeretlen forrás. 

Mielőtt elkezdenénk a párhuzamos programozási technológiák áttekintését, be kell állítanunk egy alkalmas 

programozási környezetet, hogy ne a feladatok megoldása során szembesüljünk technikai problémákkal. Bár a 

bemutatott technológiák és kódok többsége platformfüggetlen, a javasolt fejlesztői operációs rendszer egy 

tetszőleges Linux disztribúció. A szerző Kubuntu 12.10 operációs rendszeren1 dolgozik. 

1. Fordítóprogram 

A javasolt fordítóprogram a nyílt forráskódú GNU Compiler Collection (GCC), amely Windows és Linux 

operációs rendszerekre egyaránt elérhető a GCC honlapján2. A jegyzet írásának időpontjában a fordítóprogram 

aktuális verziószáma: 4.7.2. Linux rendszereken a GCC jelenléte alapértelmezettnek tekinthető, Windows 

rendszerekre történő installálásának több módja van. A javasolt és kipróbált megközelítés az aktuális Minimal 

GNU for Windows3 (MinGW) csomag telepítése. A fordítóprogram jelenlétét és elérhetőségét egyszerűen 

tesztelhetjük verziószámának lekérdezésével. Linux rendszeren adjuk ki a gcc --version parancsot vagy 

Windowson a gcc-mingw32 utasítást, melynek hatására a fordítóprogram névjegyét kell látnunk. 

user@home> gcc --version 

gcc (Ubuntu/Linaro 4.7.2-2ubuntu1) 4.7.2 

Copyright (C) 2012 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. 

Ha hibaüzenetet kapunk, ellenőrizzük, hogy a PATH környezeti változó tartalmazza-e Linux esetén a gcc, 

Windows esetén a MinGW csomaggal feltelepített gcc-mingw32.exe állomány elérési útját. Ha működik a 

fordítóprogram, ellenőrizzük, hogy verziószáma nagyobb-e mint 4.2, ugyanis a GCC csak 4.2-es verziótól 

támogatja a később bemutatásra kerülő OpenMP technológiát. 

A fordítóprogramhoz kapcsolódóan fontos tisztáznunk a debug és release módú fordítás közötti különbséget. 

Összetett programok esetén a hibakeresést un. debugger szoftverekkel végezhetjük el (ilyen például a GNU 

Debugger4 (gdp)). Működésükhöz szükség van a lefordított kódban a debugger által értelmezhető szimbólumok 

jelenlétére és arra, hogy a forráskódot a lehető legkevesebb átszervezéssel ültesse át a fordító gépi kódra. A 

debug szimbólumokat a -g kapcsolóval kapcsolhatjuk be, míg a forráskód átszervezését, optimalizálását az -O0 

kapcsolóval kapcsolhatjuk ki. A -g -O0 kapcsolók együttes használata esetén a debug módú fordításról 

beszélünk. Az eredményként előálló alkalmazások és programkönyvtárak nagyok és lassúak, viszont a kód jól 

követhető, ezzel segítve a hibakeresést (például változók értékeinek monitorozását). Release módú fordításról 

beszélünk, ha elhagyjuk a debug szimbólumokat, azaz a -g kapcsolót és megengedjük, hogy a fordítóprogram 

optimalizálja a kódunkat. Az optimalizálás mértékét a -O előtagú kapcsolókkal szabályozhatjuk egy 4 fokozatú 

skálán: az -O0 kapcsoló esetén nem történik optimalizálás, az -O3 kapcsoló esetén a fordító a lehető 

legoptimálisabb kódot próbálja előállítani. Release fordítás (-O2 vagy -O3 optimalizálás) esetén kapjuk a 

leggyorsabb kódokat, ezért nagyon fontos, hogy ha a párhuzamosítási technológiákhoz kapcsolódóan 

sebességteszteket végzünk, mindig release módban fordított kódokkal teszteljünk! 

2. cmake 

2.1. A cmake-ről általánosan 

Egyetlen forrásfájlt könnyen lefordíthatunk/linkelhetünk akár egyetlen gcc parancs kiadásával. Ha azonban a 

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 

                                                           
1www.kubuntu.org 
2gcc.gnu.org 
3www.mingw.org 
4http://www.gnu.org/software/gdb/ 

http://www.kubuntu.org/
http://gcc.gnu.org/
http://www.mingw.org/
http://www.gnu.org/software/gdb/
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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 un. solution fájl és a hozzá kapcsolódó project fájlok játszák ezt a szerepet. A Visual 

Studio-hoz 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 a jegyzet hátralévő részében mi is erre építünk. A szkriptek futtatásához a populáris Linux 

disztribúciókon alapértelmezetten jelen lévő make alkalmazás használható. Windows rendszeren telepítenünk 

kell az MSYS5 csomagot, és gondoskodjunk róla, hogy a make-mingw32.exe állomány elérési útja benne legyen 

a PATH környezeti változóban. A make program jelenlétéről és elérhetőségéről verziószámának lekérdezésével 

győződhetünk meg. Linux rendszeren adjuk ki a make --version parancsot vagy Windowson a make-mingw32 

--version 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 tehát egy szkript nyelv, a megfelelő szintaktikával létrehozott szkripteket többnyire Makefile 

néven mentjük el forráskódjaink mellé, s ezen fájl tartalmazza az összes fordítási és linkelési parancsot, amellyel 

forráskódjainkból programkönyvtárak vagy végrehajtható alkalmazások készíthetők. A szkript futtatásához a 

Makefile állományt tartalmazó könyvtárban állva kell kiadnunk a make parancsot, vagy tetszőleges 

könyvtárban állva a make alkalmazás -f kapcsolóját követően specifikálhatjuk a végrehajtandó Makefile 

szkript elérési útját. 

A GNU Makefile szerkezetéről, szintaktikájáról további információkat találhatunk weblapján6 és a [11] 

könyvben, amely ingyenesen letölthető a kiadó weboldalán7. A helyesen elkészített Makefile-ok nagyon 

hatékonyan vezénylik le a fordítás és linkelés lépéseit. Nagyobb projektek esetén azoban 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-re esett8. 

A cmake eszközrendszert a következő módon használatjuk: 

• 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.; 

• 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 le a teljes forráskódot. 

                                                           
5www.mingw.org/wiki/MSYS 
6www.gnu.org/software/make 
7http://oreilly.com/catalog/make3/book/index.csp 
8www.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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Fontos megjegyezni, hogy a később tárgyalt párhuzamos programozási technológiák alkalmazásához a 

legegyszerűbb, egy forrásfájlból álló programok esetén is számos fordítási, linkelési kapcsolót kell megadnunk, 

hogy a kód megfelelően leforduljon. 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. 

2.2. 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 weboldalán9. 

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: 

1.1. példa - dlib/dlib.h 

 

#ifndef _DLIB_H_ 

#define _DLIB_H_ 

 

int printfDL(const char* fmt, ...); 

 

#endif 

 

1.2. példa - dlib/dlib.c 

                                                           
9www.cmake.org 

http://www.cmake.org/
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#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); 

} 

 

1.3. példa - slib/slib.h 

 

#ifndef _SLIB_H_ 

#define _SLIB_H_ 

 

int printfSL(const char* fmt, ...); 

 

#endif 

 

1.4. 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); 

} 

 

 

1.5. 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, melyek általános célja, hogy bizonyos speciális változók 

értékeit 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, 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, mint 

sok más nyelvben. Egy változó értékét bármikor elérhetjük a ${VALTOZO} konstrukcióval. A továbbiakban sorra 

vesszük a Makefile-ok elkészítéséhez szükséges konfigurációs fájlok tartalmát. 

1.6. 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 

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. 

1.7. példa - slib/CMakeLists.txt 

 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_LIBRARY(slib STATIC ${SRC}) 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

 

A statikus könyvtár 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 

neveinek listáját tárolni szeretnénk. Ezt követően az ADD_LIBRARY makróval specifikáljuk, hogy az slib nevű 

statikus (STATIC) könyvtárat szeretnénk létrehozni, és az SRC változóban tárolt forrásfájlok fordításával nyert 

tárgykódokat szeretnénk beleszerkeszteni a programkönyvtárba. Harmadik utasításként az 

INCLUDE_DIRECTORIES() makró paramétereként felsoroljuk azokat a mappákat amelyek -I kapcsolóval 

kerülnek be a fordítási parancsba. 

1.8. példa - dlib/CMakeLists.txt 

 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_LIBRARY(dlib SHARED ${SRC}) 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

 

A dinamikus könyvtárhoz létrehozott konfigurációs állomány csak annyiban tér el a statikus könyvtárétól, hogy 

a STATIC kulcsszót a SHARED kulcsszóra cseréltük. 
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1.9. példa - app/CMakeLists.txt 

 

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 a -I 

kapcsoló utótagjaként. A LINK_DIRECTORIES makró segítségével adjuk meg azokat a könyvtárakat, ahol a 

linkelendő programkönyvtárak találhatóak. Ezek a -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 a -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. Továbbá, a SUBDIRS makró 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 müködik, 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 

1.1. 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 
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Makró Leírás 

a <forrasfajlok> változóban megadott forrásfájlokból 

jön létre. 
ADD_EXECUTABLE(<alkalmazas> <forrasfajlok>) Az <alkalmazas> nevű program létrehozását 

specifikáljuk, az alkalmazás a <forrasfajlok> 

változóban megadott forráskódokból jön létre. 
INCLUDE_DIRECTORIES(<konyvtar> ...) A makró paramétereként átadott könyvtárak kerülnek 

be a fordítási parancsba az -I kapcsoló utótagjaként. 
LINK_DIRECTORIES(<konyvtar> ...) A makró paraméterként átadott könyvtárak kerülnek be 

a linkelési parancsba a -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. 

1.2. 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 1.1. táblázatban, a legfontosabb beépített változókat a 1.2. 

táblázatban foglaljuk össze. 

Megfigyelhettük, hogy a make utasítás kiadását követően a kimeneten megjelentek a végrehajtott fordítási és 

linkelési utasítások, melyek közül az alkalmazás fordításához használt parancsot vizsgáljuk meg részletesen: 

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. Az első 

megoldást követve, a CMakeLists.txt állomány módosítása, konfigurálás és a make parancs kiadása után 

alkalmazásunk már az alábbi paranccsal fordul: 

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 
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Láthatjuk, hogy megjelent az -O3 kapcsoló, így biztosak lehetünk felőle, hogy a lehető leggyorsabb alkalmazást 

készítette el a fordítóprogram a forráskódból. 

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 konfigurációt követően a make utasítást kiadva a fordítási parancsban ismét megjelenik a -O3 kapcsoló, azaz 

megint magasan optimalizált módon fordítjuk alkalmazásunkat. 

3. 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 R10 programozási nyelv azon elemeit, 

amelyekkel egyszerűen és rugalmasan készíthetünk adatsorokból 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. 

Az R programozási nyelv Linux környezetben a megfelelő szoftvertárházból, Windowson a hivatalos honlapon 

található telepítő segítségéven installálható. Az R programozási nyelv saját repository-val 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 parancsértelmezőben az 

> install.packages("Cairo") 

majd 

> install.packages("ggplot2") 

parancsokat. Miután kiválasztjuk, hogy földrajzilag melyik repository-t szeretnénk használni, a telepítés lezajlik, 

a csomagok elérhetőek. 

Tegyük fel, hogy párhuzamosítottunk egy szekvenciális programot valamilyen technológiával. 

Sebességteszteket végeztünk, azaz mértük a program futási idejét az egyik paraméter (α) különböző értékeire: 

α∈ [1,0 ··· 2,0]. A szekvenciális és párhuzamos futtatás eredményeit két fájlba gyűjtöttük össze. Mindkét fájl két 

oszlopot tartalmaz, az első oszlopban a futási idő található másodpercben, a második oszlop az α paraméter 

megfelelő értékeit tartalmazza. A fájlok az alábbiakhoz hasonlóak lehetnek. 

1.10. 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 

                                                           
10http://www.r-project.org/ 

http://www.r-project.org/
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28.210 1.900000 

30.10 2.000000 

 

1.11. 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 

11.140 1.700000 

13.650 1.800000 

15.210 1.900000 

16.10 2.000000 

 

A kapott eredményeket grafikonon szeretnénk vizualizálni, úgy, hogy a vízszintes tengelyen az α paraméter 

értékei, a függőleges tengelyen a futási idő jelenjen meg, és a grafikonon a két törött vonal szemléltesse a futási 

idők alakulását α függvényében. A problémát az alábbi R szkripttel oldhatjuk meg elegánsan: 

1.12. 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() 
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A szkriptet az adatfájlokat tartalmazó könyvtárban futtassuk le az 

user@home> R -f figure.R 

utasítással. Az eredményeként előálló grafikon az 1.1. ábrán látható. 

1.1. ábra - A teszt grafikon. 

 

A bemutatott szkript nagyon általános, kevés módosítással az R nyelv mélyebb ismeret 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, melyek speciális, az R nyelvre jellemző lista 

típusú változók, amelyek táblázat formájában tartalmazzák a fájlokban szereplő adatok oszlopait. Ha az 

utasításokat nem egy szkripten keresztül, hanem rendre az R parancsértelmezőben adjuk ki, nyomon követhetjük 

a változók tartalmának alakulását, ezzel benyomást szerezve az R működéséről. 

> 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 
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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 

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 és a 

vizualizációhoz szükséges 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 a vizualizálandó 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 adatsort szeretnék bevenni a vizualizációba, és feltesszük, hogy az adatok a korábbiakhoz hasonló 

szerkezetű fájlban vannak, az alábbi lépéseket kell követnünk: 

1. meg kell nyitnunk a fájl tartalmát például a data2 változóba, 

2. data2 változó megfelelő oszlopát hozzá kell adnunk a data.frame függvény paraméterlistájához, hogy az 

adatsor bekerüljön a d adatszerkezetbe, 

3. ki kell egészítenünk az oszlopok neveit tartalmazó listát egy tetszőleges, például "runtime2" sztringgel és az 

adatsorok címkéit tartalmazó plotlabels listát az adatsor nevével. 

Az módosított kódrészlet tehát az alábbi formát ölti. 

plotlabels <- c("Szekvencialis", "Parhuzamos", "Parhuzamos 2") 

 

# Adatok betoltese 
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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 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 az [6] könyvet, a ggplot2 csomag vizualizációt támogató eszközeinek leírása 

pedig a [18] könyvben található meg. 

4. Feladatok 

1. (★) Nyissuk meg az ,,Első cmake projektünk'' szakaszban cmake segítségével létrehozott GNU Makefile-

okat és értelmezzük azok tartalmát a következő rövid leírás segítségével! A GNU Makefile szkriptek un. 

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! 
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2. fejezet - Párhuzamos programok 
tervezése és elemzése 

A ipar mind több és több magot zsúfol a processzorokba, azt azonban nem tudjuk, hogyan kell jól programozni 

ezeket az eszközöket. Úgy értem, kettőt még csak-csak; négyet már nem igazán; nyolcat egyáltalán nem. 
— Steve Jobs, Apple 

Bár a modern fejlesztőkörnyezetek már számos lehetőséget biztosítanak automatikus kódgenerálásra, a 

párhuzamosítás jellemzően manuálisan feladat, a programozónak kell megterveznie, hogy hol induljanak és 

fejeződjenek be a párhuzamosan futó programegységek, milyen feladatot végezzenek el, hogyan 

kommunikáljanak egymással, stb. A fejezet hátralévő részében a párhuzamos programok tervezésének 

legfontosabb kérdéseit és elveit tekintjük át röviden, majd az illesztett szűrés párhuzamosításának 

megtervezésén keresztül szemléltetjük alkalmazásaikat. 

1. Párhuzamos programok tervezése 

A gyakorlatban két szélsőséges esettel és ezek átmeneteivel találkozhatunk: 

• ritkább esetben a programból egyetlen sor kód sincsen kész, a tervezés a megfelelő algoritmus 

kiválasztásától/kifejlesztésétől az implementáció megkezdéséig a mi feladatunk; 

• gyakrabban azonban rendelkezésünkre áll egy szekvenciálisan futó program, amelyet akár több 10 évre 

visszanyúló evolúciós fejlesztés előz meg. Feladatunk úgy módosítani a programot, hogy az a lehető 

legjobban kihasználja egy sokprocesszoros architektúra lehetőségeit, ugyanakkor a fejlesztés idő-hatékony 

legyen: nem szervezhetjük újra az egész programot. 

Bármelyik eset is valósuljon meg, első és talán legfontosabb feladatunk, hogy teljes mélységében értsük meg a 

problémát: tisztában kell lennünk vele, hogy a problémához kapcsolódó feladatok közül mit és hogyan tudunk 

megoldani és kiszámolni; tudományos szoftverek esetén meg kell értenünk a matematikai hátteret; ipari 

szoftverek esetén azokat az ipari folyamatokat, amelyekhez a szoftver kapcsolódik és amelyek a 

párhuzamosíthatóságot korlátozhatják. Ha már rendelkezünk valamennyi programkóddal; fel kell térképeznünk 

annak működését; meg kell értenünk az egyes objektumok életciklusát; azt hogy miért azokat a megoldásokat 

alkalmazták a fejlesztők, amelyek jelenleg megtalálhatóak a kódban, stb. 

Fontos szem előtt tartani, hogy nem minden probléma párhuzamosítható a jelenleg rendelkezésre álló hardver 

nyújtotta lehetőségekkel: a lineáris algebra módszerei (vektoriális-, skaláris-szorzás, mátrix szorzás, stb.) 

jellemzően jól párhuzamosíthatók, azonban a Fibonacci-sorozat elemeinek klasszikus, rekurzív előállítása már 

nem1 az, mert minden számítási lépés a megelőző lépések eredményeitől függ. Ne erőltessük a párhuzamos 

végrehajtást! Ha a probléma megoldására nem adható elegáns párhuzamos algoritmus, egy elbonyolított 

megoldással nagy valószínűséggel nem fogjuk elérni a kívánt eredményeket; ha a fejlesztési időt a szekvenciális 

megoldás alacsonyszintű optimalizálására szánjuk, hatékonyabb szoftvert kaphatunk. 

Keressünk a szakirodalomban a probléma megoldására kidolgozott párhuzamos algoritmusokat és nézzünk 

utána, hogy maga az algoritmus, vagy annak komponensei nem érhetőek-e el valamely hardver gyártó 

párhuzamos, optimalizált, matematikai programkönyvtárában. Alacsony szintű párhuzamos matematikai 

módszereket tartalmaz például az Intel Math Kernel Library (MKL)2, AMD Core Math Library (ACML)3, AMD 

Accelerated Parallel Processing Math Libraries 4, NVidia CUDA Math Library5, ViennaCL6. 

                                                           
1Megjegyezzük azonban, hogy a Fibonacci-sorozat elemeinek kiszámítására létezik zárt formula - a Binet-formula - mellyel direkt módon 

meghatározhatjuk a sorozat n. elemét:  Számítógépen alkalmazva azonban a Binet-formula a pontosan nem 

ábrázolható  érték és a hatványozás miatt nagy n esetén pontatlan eredményt adhat. 
2http://software.intel.com/en-us/intel-mkl 
3http://developer.amd.com/tools/cpu-development/amd-core-math-library-acml/ 
4http://developer.amd.com/tools/heterogeneous-computing/amd-accelerated-parallel-processing-math-libraries/ 
5https://developer.nvidia.com/cuda-math-library 
6http://viennacl.sourceforge.net/ 

http://software.intel.com/en-us/intel-mkl
http://developer.amd.com/tools/cpu-development/amd-core-math-library-acml/
http://developer.amd.com/tools/heterogeneous-computing/amd-accelerated-parallel-processing-math-libraries/
https://developer.nvidia.com/cuda-math-library
http://viennacl.sourceforge.net/
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1.1. Forró pontok és szűk keresztmetszetek 

Ha a probléma párhuzamosítható, azonosítsuk az un.  forró pontokat, vagyis azokat a pontokat, ahol az 

algoritmus a legszámításigényesebb feladatokat végzi; ha rendelkezünk szekvenciális programkóddal, akkor 

azonosítsuk azokat a kódrészleteket, amelyekben a vezérlés a legtöbb processzoridőt tölti. A legtöbb probléma 

esetén a kódnak csak nagyon kicsiny részei felelősek a számítások legnagyobb részéért, így ezek 

párhuzamosításával közel akkora teljesítménynövekedést érhetünk el, mintha jóval hosszabb tervezést és 

fejlesztést követően a szoftver jelentős részét átszerveznénk úgy, hogy az a lehető legtöbb párhuzamos 

végrehajtást tartalmazza. A forró pontok végrehajtását leggyakrabban a korábban leírt adatpárhuzamosítással 

gyorsíthatjuk: próbáljuk a problémát diszkrét, független részproblémákra bontani és a párhuzamosan futó 

programegységek ezen diszkrét problémák megoldásán dolgozzanak. 

Ha már rendelkezünk működő implementációval, azonosítsuk az un. szűk keresztmetszeteket, a kód azon részeit, 

ahol kis processzorterhelés mellett a vezérlés sok időt tölt el. Ezek a területek jellemzően lassú I/O 

műveletekhez kapcsolódnak. Gondoljuk át, hogy szükséges-e megvárni a lassú műveletek befejezését a program 

folytatásához? Ha nem, bontsuk részekre a feladatokat úgy, hogy a lassú műveletek lehetőleg egy, a többitől 

független egységet alkossanak, és a funkcionális párhuzamosítás szemléletével szervezzük a lassú, de nem 

számításigényes műveleteket párhuzamosan futó programegységekbe. 

Létező szekvenciális kód esetén a szűk keresztmetszetek és a számításigényes forró pontok azonosítására un. 

profiler szoftvereket használhatunk. Ezekről bővebben lesz szó a fejezet egy későbbi szakaszában. 

1.2. Kommunikáció és szinkronizáció 

A párhuzamosan futó programrészek közötti kommunikáció mennyisége és jellege a problémától függ. Sok 

esetben szinte egyáltalán nincs szükség kommunikációra (például grafikai alkalmazásoknál, ahol nagy 

mennyiségű egyenes és sík metszéspontjainak meghatározása a cél), más esetekben (például fizikai 

szimulációkban, ahol anyagi részecskék kölcsönhatásait és azok rendszerének időfejlődését modellezzük) 

viszonylag nagy mennyiségű kommunikáció és adat megosztás szükséges. 

A programozónak fel kell mérnie, hogy adott architektúrán és technológiával mennyire költséges a 

kommunikáció és mekkora adatmennyiséget kell mozgatni. Bármilyen memóriamodellt is alkalmazunk, a 

legkisebb egységnyi kommunikáció is erőforrás- és időköltséggel rendelkezik. Osztott memóriamodell esetén 

gondoskodni kell róla, hogy ne történhessen egyszerre ugyanazon memóriaterület írása és olvasása. Elosztott 

memóriamodell esetén magasabb szintű, például hálózati vagy az operációs rendszer által támogatott 

kommunikációra van szükség a folyamatok között, s ehhez az adatok megfelelő ,,csomagolása'' szükséges 

(például TCP/IP kommunikáció esetén). Ha gyakran kommunikálunk kis mennyiségű adatot, sok időt 

veszíthetünk a kommunikáció adatmennyiségtől független lépései során (osztott memória esetén a kölcsönös 

kizárás megvalósításával; TCP/IP kommunikáció esetén az Ethernet-keret adatrészének minimális mérete 46B). 

Ha azonban nagy mennyiségű adatot küldünk/osztunk meg és a kommunikációs csatorna lassú, akkor 

lényegében egy szűk keresztmetszetet valósítunk meg, s ezzel veszítünk időt. Fontos tehát megtalálni a 

kommunikálandó adatok mennyiségének azon optimumát, amely biztosítja, hogy a párhuzamosan futó egységek 

ne várakozzanak sokat, viszont ne is veszítsünk sokat a kommunikációval járó egyéb műveletek során. A 

kommunikáció szervezése során tehát a programozónak kell kompromisszumra jutnia. 

Elosztott memória modell esetén lehetőségünk van blokkolt (szinkron) és nem-blokkolt (aszinkron) 

kommunikációra. Előbbi esetében egy un. kézfogási művelet végrehajtása során a kommunikációs ponton a 

párhuzamosan futó egységek futása blokkolódik, egészen addig, amíg a kommunikáció be nem fejeződik. Nem-

blokkolt esetben csak jelezzük, hogy bizonyos mennyiségű és típusú adatot szeretnénk küldeni vagy fogadni. A 

tényleges adatmozgatás csak később történik meg, a programegységek a kommunikáció igényének jelzése után 

folytathatják futásukat. A nem-blokkolt kommunikáció hatékonyabb lehet, azonban a programozónak 

gondoskodnia kell róla, hogy a küldő oldal ne módosítsa, a fogadó oldalon pedig ne használja fel az adatokat 

egészen addig, amíg az adatküldés biztosan be nem fejeződött. 

Fontos, hogy pontosan tisztázzuk a kommunikáció jellegét: egy-egy folyamat kommunikál egymással vagy egy 

folyamat kommunikál a több másik folyamattal (kollektív kommunikáció). Utóbbi esetben több technológia 

(például az MPI) is biztosít speciális, optimalizált függvényeket a művelet végrehajtására, így érdemes lehet 

akár különböző folyamatpárok egymást követő kommunikációit is kollektív kommunikációvá szervezni, ha a 

probléma lehetővé teszi azt. A kollektív kommunikációs műveleteket irányuktól és a kommunikált üzenet 

különbözőségétől függően négy csoportba sorolhatjuk: 
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• broadcast - egy folyamat küldi ugyanazt az adatot több másik folyamatnak, 

• scatter - egy folyamat küld különböző (de többnyire megegyező mennyiségű) adatot több másik folyamatnak, 

• gather - egy folyamat különböző helyre gyűjt össze adatokat a többi folyamattól, 

• reduction - egy folyamat gyűjti össze az adatokat a többi folyamattól, de azonos memóriaterületre, miközben 

az adatok között valamilyen matematikai műveletet végez (összeadás, szorzás, minimum, maximum 

meghatározása, stb.). 

Az angol terminológiával megnevezett kommunikációs műveletekre az azokat támogató technológiák is így 

hivatkoznak, ezért a kézenfekvő redukció-reduction kivételével mi is az angol kifejezéseket használjuk a 

továbbiakban. 

Szinkronizációról beszélünk, ha a párhuzamosan futó programegységek munkáját szeretnénk összehangolni, így 

a szinkronizáció is tekinthető egyfajta kommunikációnak. A programozónak fel kell mérnie, hogy a 

párhuzamosan végzett feladatoknak vannak-e egymástól függő részei, meg kell-e várnia valamelyik 

szálnak/folyamatnak egy másik munkájának eredményét? Fel kell tárni az erőforrásokért folytatott 

versenyhelyzeteket: a fizikai és absztrakt I/O eszközök zöme, mint például a merevlemez és a rá épülő 

fájlrendszerek, architektúrájukból kifolyólag nem támogatják a párhuzamosságot7 (hiszen a hardverben csak egy 

író/olvasó fej található); hasonló versenyhelyzet alakul ki akkor is, ha a párhuzamosan futó egységek azonos 

memóriaterületre szeretnének írni. A versenyhelyzetek kezelésére kölcsönös kizárást kell megvalósítani, azaz 

azonosítani kell az egymással versengő kódrészleteket és biztosítani, hogy a párhuzamosan futó 

programegységek közül egyszerre csak egy tartózkodjon a versenyhelyzethez tartozó kritikus szekcióban. Ha a 

kritikus szekciók nagyok, a szálak/folyamatok sokat várakozhatnak, amivel sok időt veszíthetünk. Ha a 

probléma lehetővé teszi, célszerű a nagy kritikus szekciókat a kód átszervezésével kisebb, de egymástól 

független kritikus szekciókra bontani. 

1.3. Terheléselosztás és finomság 

Adatpárhuzamosítás esetén könnyen kialakulhat az a helyzet, hogy nem érjük el a kívánt vagy várt gyorsulást, 

mert valamelyik szál vagy folyamat lassabban végzi el a munkáját. Ennek több oka is lehet: 

• a végrehajtandó feladatokat (vagy a feldolgozandó adathalmazt) látszólag azonos méretű partíciókra 

bontottuk, azonban ezek számításigénye különböző. Gondoljunk például arra, hogy a [2, ..., N] tartomány 

minden eleméről el kell döntenünk, hogy prímszám-e, és a rendelkezésre álló 2 processzor rendre a [2, ..., 

N/2] és ]N/2, ..., N] tartomány egészeit dolgozza fel. A nagyobb számokat feldolgozó processzor munkája 

nagyságrendekkel több, mint a kisebb számokat feldolgozó processzoré, így hiába a párhuzamosítás, a futási 

időt az ]N/2, ..., N] tartomány feldolgozása fogja meghatározni, ami közel azonos lesz a teljes, [2, ..., N] 

tartomány feldolgozásával. 

• ha különböző számítógépek klaszterén dolgozunk, egyik-másik processzor lassabban dolgozhat, mint más 

processzorok, így az azonos számításigényű feladatokat is különböző idő alatt oldják meg. Egyetlen 

többmagos számítógépen sem tudjuk felhasználni az összes processzormagot számításokra, mert sok egyéb 

feladat mellett az operációs rendszert is futtatnia kell némely magoknak, így egyes processzorok 

,,lemaradhatnak'', annak ellenére, hogy az architektúrájuk és az elvégzendő feladatok számításigénye is 

teljesen megegyezik. 

A fentiek miatt kialakult egyenetlen terhelést az elvégzendő számítási feladatok megfelelő ütemezésével 

oldhatjuk meg: a feldolgozandó adatokat ne a processzorok számának megfelelő részre bontsuk, hanem jóval 

kisebb egységekre. Ekkor a processzorok egyszerre csak egy kis részét dolgozzák fel az adatoknak, és csak 

akkor kapnak újabb feladatot, ha az aktuális feladatot befejezték. Ezzel a megközelítéssel könnyen 

redukálhatjuk az egyenetlen terhelésből származó lassúságot. A feladatok kiosztása azonban egy szinkronizációs 

és kommunikációs művelet, amely szintén idő- és erőforrásigényes. Az egységnyi idő alatt elvégzett 

kommunikációs és szinkronizációs műveletek idejének és a problémát megoldó számítások idejének hányadosát 

az adatpárhuzamosítás finomságának nevezzük. Ha a finomság kicsi, akkor kevés kommunikáció történik sok 

számítás mellett, ami egyenetlen terheléselosztáshoz vezethet. Ha a finomság nagy, akkor sok kommunikáció és 

kevés számítás történik egységnyi idő alatt: nem alakul ki egyenetlen terhelés, viszont sok időt veszítünk a 

                                                           
7Meg kell említeni ugyanakkor, hogy bizonyos architektúrákon kialakíthatóak párhuzamos fájlrendszerek, például Linux számítógépek 
klaszterén a Lustre (http://wiki.lustre.org/index.php/Main_Page) és a Parallel Virtual File System (http://www.pvfs.org/). 

http://wiki.lustre.org/index.php/Main_Page
http://www.pvfs.org/
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kommunikációs műveletek végrehajtásával. Akárcsak a kommunikáció esetén, itt is kompromisszumra kell 

jutnia a programozónak és megtalálni a részproblémáknak azon méretét, amellyel nem alakul ki egyenetlen 

terhelés, de a feladatok kiosztása sem válik túl költségessé. 

2. Az illesztett szűrés elemzése 

Hogy az egyes párhuzamosítási technológiák gyakorlati alkalmazásait, hatékonyságát szemléltessük és 

összehasonlíthassuk, a jegyzet során minden részletesen tárgyalt technológiával elvégezzük egy jól 

párhuzamosítható, valódi probléma megoldását. Választásunk a digitális képfeldolgozás területéről származó, 

un. illesztett szűrésre esett, mert könnyen értelmezhető és a digitális képfeldolgozás sok más módszere, illetve 

sok statisztikai, adatbányászati algoritmus is párhuzamosítható vele analóg módon. A párhuzamos programozás 

egyik legfontosabb szabályát követve, mielőtt kódoláshoz kezdenénk, értsük meg a megoldandó problémát, 

majd értsük meg a létező kódot. Az illesztett szűrés elméleti leírását és a kiindulásként felhasznált szekvenciális 

implementációt a A. függelékben találja az olvasó. 

2.1. Profiling, forró pontok azonosítása 

A legtöbb tudományos és nagyon sok ipari alkalmazásban adatpárhuzamosításra van szükség, azzal érhetjük el a 

legjelentősebb teljesítménynövekedést. Adatpárhuzamosításhoz azonosítanunk kell a forró pontokat, a 

számítások zöméért felelős kódrészleteket. Ha ismerjük a problémát és a szekvenciális kódot, egyszerű 

esetekben a forró pontok helyét könnyen kitalálhatjuk: az illesztett szűrés esetén nyilvánvalóan az applyFS 

függvény hívása és az abból induló hívási lánc során történik maga a szűrés, azaz a főprogramban az applyFS 

függvény a forró pont. Összetett problémák esetén azonban a forró pontok meghatározása nehezebb feladat 

lehet, mivel az implementáció nagyon is eltérhet a probléma elméleti megoldásától. Ilyen esetekben (és 

természetesen hibakeresésénél, optimalizálásnál) nagy hasznát vehetjük az un. profiling eszközöknek. Az 

informatikai szaknyelvben profiling néven hivatkozunk azokra az eljárásokra, amelyek során egy program 

futásának jellemzőit (memóriahasználat; I/O műveletek; egyes függvények hívásainak száma, azok futási ideje; 

hívási lánc; stb.) számszerűsítve összegyűjtjük és ebből próbálunk következtetéseket levonni. Számos profiling 

eszköz létezik: lehetnek egyszerűbb vagy összetettebb önálló programok de a nagyobb integrált 

fejlesztőkörnyezetek (IDE) részeként is elérhetőek (például NetBeans8, Eclipse9, MS Visual Studio10). Mivel a 

profiling erősen függ a hardverkörnyezettől, ezért sok hardver gyártó saját eszközöket biztosít profiling-ra, 

például az Intel Parallel Studio11, az AMD CodeAnalyst12, az NVidia Visual Profiler13 és az ATI GPU 

PerfStudio14. Mi a C programozáshoz kapcsolódó egyik legegyszerűbb, tradicionális, interoperábilis, nyílt 

forráskódú eszköz, a GNU Profiler (gprof) használatába nyújtunk betekintést. 

A gprof használatához kódunkat megfelelő módon kell lefordítani: 

• csak statikusan linkelt könyvtárak függvényeinek monitorozására használhatjuk. Ez valójában nem jelent 

megszorítást, hiszen a kód és az algoritmus elemzéséről van szó, így ideiglenesen elvégezhetjük a szükséges 

könyvtárak statikus linkelését; 

• a fordítás során be kell kapcsolnunk a -pg kapcsolót; 

• ügyelnünk kell a megfelelő optimalizálás használatára, hiszen magasfokú optimalizálás a kódot átszervezheti, 

egyes függvények törzse helyettesítésre kerülhet a hívás helyén, így függvények lényegében megszűnhetnek 

létezni. 

Konfiguráljuk debug módú fordításhoz az illesztett szűrést és adjuk meg a -pg kapcsolót: 

user@home> cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=debug -DCMAKE_C_FLAGS=-pg 

Fordítsuk le a könyvtárat és futtassunk illesztett szűrést tetszőleges paraméterekkel, például 

user@home> bin/mfilter lena.pgm 2.0 10 0.5 lena-output.pgm 

                                                           
8www.netbeans.org 
9www.eclipse.org 
10http://www.microsoft.com/visualstudio/ 
11software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe 
12http://developer.amd.com/tools/heterogeneous-computing/amd-codeanalyst-performance-analyzer/ 
13https://developer.nvidia.com/nvidia-visual-profiler 
14http://developer.amd.com/tools/graphics-development/gpu-perfstudio-2/ 

http://www.netbeans.org/
http://www.eclipse.org/
http://www.microsoft.com/visualstudio/
http://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe
http://developer.amd.com/tools/heterogeneous-computing/amd-codeanalyst-performance-analyzer/
https://developer.nvidia.com/nvidia-visual-profiler
http://developer.amd.com/tools/graphics-development/gpu-perfstudio-2/
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A futtatás után azt vehetjük észre, hogy a -pg fordítási kapcsolónak köszönhetően létrejött egy gmon.out nevű 

állomány, amely a futáshoz kapcsolódó információkat tartalmazza. A gmon.out egy bináris fájl, értelmezéséhez 

a gprof programot használhatjuk, amely a kapcsolóin kívül két paramétert vár: a futtatot alkalmazás nevét 

elérési úttal együtt és a kiértékelendő gmon.out fájlt, azaz használata a következő: 

gprof [kapcsolok] binaris_fajl gmon_out_fajl 

A gprof kapcsolóiról a súgójában (gprof -h) és dokumentációjában15 találhat bővebb leírást az olvasó. 

Kapcsolók nélkül futtatva két táblázatban kapunk a futtatáshoz kapcsolódó mérési eredményeket. A első 

táblázat az un. flat profile: 

Flat profile: 

 

Each sample counts as 0.01 seconds. 

  %   cumulative   self              self     total 

 time   seconds   seconds    calls   s/call   s/call  name 

 99.80     14.17    14.17  2621440     0.00     0.00  applyFn 

  0.28     14.21     0.04   262144     0.00     0.00  applyFSn 

  0.07     14.22     0.01        1     0.01     0.01  writePGMImage 

  0.00     14.22     0.00       10     0.00     0.00  createGF 

  0.00     14.22     0.00       10     0.00     0.00  destroyF 

  0.00     14.22     0.00        3     0.00     0.00  skipComments 

  0.00     14.22     0.00        2     0.00     0.00  createI 

  0.00     14.22     0.00        2     0.00     0.00  destroyI 

  0.00     14.22     0.00        1     0.00    14.21  applyFS 

  0.00     14.22     0.00        1     0.00     0.00  createGFS 

  0.00     14.22     0.00        1     0.00     0.00  destroyFS 

  0.00     14.22     0.00        1     0.00     0.00  readPGMImage 

  0.00     14.22     0.00        1     0.00     0.00  startS 

  0.00     14.22     0.00        1     0.00     0.00  stopS 

  0.00     14.22     0.00        1     0.00     0.00  tprintf 

Az táblázat minden meghívott függvényhez tartalmaz egy bejegyzést. Az egyes sorok mezői a következők: 

• % time - a program teljes futási idejének a bejegyzéshez tartozó függvény által használt százaléka; 

• cumulative time - a futási idők sorról-sorra halmozott értékei; 

• self seconds - a függvény összes végrehajtásának teljes futási ideje; 

• calls - a függvény hívásainak száma; 

• self s/call - a függvény egyes hívásai futásidejének átlaga másodpercben (self seconds/calls); 

• total s/call - a függvény és a belőle hívott további függvények futásidejének átlaga; 

• name - a függvény neve. 

Az applyFn és applyFSn függvények hívásainak száma megfelel az elvárásoknak: mivel a ,,Lena'' kép 

512×512 méretű és 10 szűrőt használtunk, 262144=512· 512 és 2621440=512·512·10. A táblázat alapján 

számos következtetést levonhatunk a forráskód vizsgálata nélkül is: az applyFn függvény futtatása felelős a 

futási idő közel 100%-áért. Ugyanakkor, nagyon sokszor kerül meghívásra, így az általa végzett munka kicsi, 

ezt tükrözi, hogy egy-egy végrehajtás átlagos ideje kevesebb, mint 1 századmásodperc. Ugyanakkor, az 

applyFS függvény egyszer kerül meghívásra, és egy századmásodperctől eltekintve a benne hívott függvények 

felelnek a futási idő 100%-áért. Arra juthatunk tehát, hogy az applyFS és applyFn függvényekhez kapcsolható 

a forró pont, a többi függvény futási ideje elhanyagolható. Vegyük észre, hogy ebből a táblázatból az applyFSn 

függvény és a forró pont kapcsolatáról nem tudunk következtetést levonni, pedig látható, hogy több, mint  

262.144 alkalommal kerül meghívásra és a kód ismeretében tudjuk, hogy a szűréshez kapcsolódó feladatokat lát 

el. 

A második táblázat a hívási gráfot (call graph) tartalmazza, így a levonható következtetések még 

szemléletesebbek: 

                                                           
15http://sourceware.org/binutils/docs-2.16/gprof/ 

http://sourceware.org/binutils/docs-2.16/gprof/
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index % time    self  children    called     name 

                                                 <spontaneous> 

[1]    100.0    0.00   14.22                 main [1] 

                0.00   14.21       1/1           applyFS [3] 

                0.01    0.00       1/1           writePGMImage [5] 

                0.00    0.00       2/2           destroyI [10] 

                0.00    0.00       1/1           readPGMImage [13] 

                0.00    0.00       1/2           createI [9] 

                0.00    0.00       1/1           createGFS [11] 

                0.00    0.00       1/1           startS [14] 

                0.00    0.00       1/1           stopS [15] 

                0.00    0.00       1/1           destroyFS [12] 

                0.00    0.00       1/1           tprintf [16] 

----------------------------------------------- 

                0.04   14.17  262144/262144      applyFS [3] 

[2]     99.9    0.04   14.17  262144         applyFSn [2] 

               14.17    0.00 2621440/2621440     applyFn [4] 

----------------------------------------------- 

                0.00   14.21       1/1           main [1] 

[3]     99.9    0.00   14.21       1         applyFS [3] 

                0.04   14.17  262144/262144      applyFSn [2] 

----------------------------------------------- 

               14.17    0.00 2621440/2621440     applyFSn [2] 

[4]     99.6   14.17    0.00 2621440         applyFn [4] 

----------------------------------------------- 

                0.01    0.00       1/1           main [1] 

[5]      0.1    0.01    0.00       1         writePGMImage [5] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00      10/10          createGFS [11] 

[6]      0.0    0.00    0.00      10         createGF [6] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00      10/10          destroyFS [12] 

[7]      0.0    0.00    0.00      10         destroyF [7] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00       3/3           readPGMImage [13] 

[8]      0.0    0.00    0.00       3         skipComments [8] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00       1/2           main [1] 

                0.00    0.00       1/2           readPGMImage [13] 

[9]      0.0    0.00    0.00       2         createI [9] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00       2/2           main [1] 

[10]     0.0    0.00    0.00       2         destroyI [10] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00       1/1           main [1] 

[11]     0.0    0.00    0.00       1         createGFS [11] 

                0.00    0.00      10/10          createGF [6] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00       1/1           main [1] 

[12]     0.0    0.00    0.00       1         destroyFS [12] 

                0.00    0.00      10/10          destroyF [7] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00       1/1           main [1] 

[13]     0.0    0.00    0.00       1         readPGMImage [13] 

                0.00    0.00       3/3           skipComments [8] 

                0.00    0.00       1/2           createI [9] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00       1/1           main [1] 

[14]     0.0    0.00    0.00       1         startS [14] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00       1/1           main [1] 

[15]     0.0    0.00    0.00       1         stopS [15] 

----------------------------------------------- 

                0.00    0.00       1/1           main [1] 

[16]     0.0    0.00    0.00       1         tprintf [16] 

----------------------------------------------- 

A táblázat minden bejegyzése egy függvényhez tartozik, oszlopai a következők 

1. index - a táblázat bejegyzéséhez tartozó függvény indexe, ennek segítségével hivatkozunk más 

bejegyzésekből az adott függvényre; 
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2. time - a teljes futási időnek ezen függvényben és az általa hívott függvényekben töltött százaléka; 

3. self - a függvényben töltött teljes idő; 

4. children - a függvény által hívott függvények teljes futási ideje; 

5. called - a függvény hívásainak száma; 

6. name - a függvény neve. 

Az egyes bejegyzésekben a bejegyzéshez tartozó függvény neve fölött tabulálva az őt hívó függvény neve és 

indexe látható, alatta az általa hívott függvények nevei és indexei. Az első bejegyzés alapján a főprogram által 

hívott függvényekből az applyFS egyetlen hívása felelős a futásidő zöméért és a harmadik bejegyzés alapján 

láthatjuk, hogy applyFSn függvények hívásai felelősek a  14,22 másodperc futási időből  14,21 másodpercért. 

A második bejegyzés alapján az applyFSn függvények hívásai tesznek ki  14,17 másodpercnyi futási időt, és az 

applyFn függvény hívásai közel ugyanennyi ideig futnak. Azt is láthatjuk, hogy kép beolvasását, kiírását, az 

időmérést megvalósító függvények futási ideje elhanyagolható. 

Hosszú és összetett függvényekben előfordulhat, hogy a forró pontok nem függvényhívásokhoz kapcsolódnak, 

hanem a függvény különböző pontjain található ciklusokhoz. A forró pontokhoz tartozó utasításokat ekkor csak 

részletesebb, sor szintű profiling segítségével azonosíthatjuk. gprof használata esetén a -l kapcsolóval 

kaphatunk az egyes sorokra vonatkozó statisztikákat. A Flat profile táblázat a következő módon alakul: 

user@home> gprof -l bin/mfilter gmon.out 

... 

Flat profile: 

 

Each sample counts as 0.01 seconds. 

  %   cumulative   self              self     total 

 time   seconds   seconds    calls  Ts/call  Ts/call  name 

 70.27      6.76     6.76                             applyFn (filter.c:59 @ 401b9b) 

 19.73      8.66     1.90                             applyFn (filter.c:58 @ 401b56) 

  5.31      9.17     0.51                             applyFn (filter.c:57 @ 401cfa) 

  2.08      9.37     0.20                             applyFn (filter.c:63 @ 401c9d) 

  1.82      9.54     0.18                             applyFn (filter.c:57 @ 401b4a) 

  0.21      9.56     0.02                             applyFn (filter.c:62 @ 401c7c) 

  0.10      9.57     0.01                             applyFSn (filter.c:100 @ 401f26) 

  0.10      9.58     0.01                             applyFSn (filter.c:102 @ 401f2f) 

  0.10      9.59     0.01                             applyFn (filter.c:60 @ 401bfa) 

  0.10      9.60     0.01                             applyFn (filter.c:61 @ 401c1a) 

  0.10      9.61     0.01                             createGF (filter.c:49 @ 401b0f) 

  0.10      9.62     0.01                             createGF (filter.c:50 @ 401b13) 

  0.05      9.63     0.01                             applyFn (filter.c:65 @ 401d0e) 

  0.05      9.63     0.01                             applyFn (filter.c:66 @ 401d11) 

  0.00      9.63     0.00  2621440     0.00     0.00  applyFn (filter.c:53 @ 401b15) 

  0.00      9.63     0.00   262144     0.00     0.00  applyFSn (filter.c:96 @ 401f05) 

... 

A táblázat első soraiban azt láthatjuk, hogy a filter.c állomány 59. sora felelős a futási idő 70%-áért, s ez a 

sor az applyFn függvény implementációjához tartozik. A további bejegyzések hasonló módon értelmezhetőek. 

Az előzőtől még részletesebb és nagyobb felbontást kapunk az -x -A kapcsolók használata esetén: megjelenik 

az annotált forráskód, amelyben minden kódsor előtt jelöli a gprof hogy hány alkalommal futott le: 

user@home> gprof -l -x -A bin/mfilter gmon.out 

... 

                float applyFn(filter* f, image* input, int n) 

     2621440 -> { 

     2621440 ->   int i, imn= (input->rows) * (input->columns); 

     2621440 ->   float sum= 0; 

 

     2621440 ->   for ( i= 0; i < f->n; ++i ) 

     2621440 ->     if ( n + f->p[i] >= 0 && n + f->p[i] < imn ) 

     2621440 ->       sum+= (input->content[n + f->p[i]])*(f->w[i]); 

     2621440 ->     else if ( n + f->p[i] < 0 ) 

     2621440 ->       sum+= (input->content[imn + n + f->p[i]])*(f->w[i]); 

     2621440 ->     else if ( n + f->p[i] >= imn ) 

     2621440 ->       sum+= (input->content[n + f->p[i] - imn])*(f->w[i]); 
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     2621440 ->   return sum; 

     2621440 -> } 

... 

A gprof kimenete alapján a forró pont a applyFS => applyFSn => applyFn hívási lánc, ami természetesen 

megegyezik azzal, amit az algoritmus ismeretében feltételezhettünk. Fontos azonban megjegyezni, hogy 

összetettebb szoftverek esetén is hasonló módon használhatunk profiler szoftvereket a nagy számításigényű 

feladatok implementációjának feltérképezésére. 

Azonosítottuk tehát az illesztett szűrés forró pontját, az elemzést azonban csak egy futtatás esetén végeztük el, 

így ez a forró pont csak a (σ=2,0, nθ=10, γ=0,5) paraméterezés esetén érvényes. Ismerve a szűrés menetét, a 

paraméterek megváltoztatása nem változtat a forró ponton, azonban más problémák esetén újabb forró pontok 

jelenhetnek meg ha megváltozik a program bemenete, így érdemes a forró pontok azonosítását több különböző 

paraméterezés esetén is elvégezni. 

2.2. A futásidő függése a paraméterektől 

A főprogram futtatása során az illesztett szűrés parancssori argumentumként három paramétert kap, amelyek a 

szűrők méretét és számát, s ezáltal a futási időt befolyásolják: 

• σ - a Gábor-szűrő Gauss komponensének félérték-szélessége - növelésével növekszik a Gábor-szűrők térbeli 

kiterjedése, és mivel 2D szűrőkkel dolgozunk, a számítási igény négyzetes növekedését tételezhetjük fel; 

•  

• nθ - az anguláris felbontás növelésével a pixelek feldolgozásakor használt különböző irányú Gábor-szűrők 

számát növeljük. Mivel a különböző irányú szűrők mérete közelítőleg megegyezik, a számítási igény 

lineárisan növekszik; 

• γ - a szűrők elnyúltságának növelésével a szűrők mérete egy irányban, lineárisan növekszik, így a futási idő 

lineáris növekedését várhatjuk. 

Bár a számítási igény paraméterektől függő változása az illesztett szűrés esetén jól becsülhető a matematikai 

háttér átgondolásával, a becslés mégis idealizált. Algoritmusok időbonyolultsága egy aszimptotikus jellemző, 

amely a szükséges számításigény nagyságrendi összehasonlítására ad lehetőséget. A gyakorlatban a 

számításigény erősen függ az implementációtól, a fordítóprogram által végrehajtott optimalizációtól és nem 

utolsó sorban a hardver tulajdonságaitól. Elég arra gondolnunk, hogy a memória különböző területeinek elérése 

nem azonos sebességű: ha adott mennyiségű számítási műveletet úgy szervezünk, hogy a memóriában 

folytonosan elhelyezkedő adatokat egymás után dolgozzuk fel, akkor a kommunikáció zöme a gyorsítótár 

(cache) és a CPU között zajlik. Ha azonban ugyanezen számítási műveleteket úgy szervezzük, hogy a memória 

különböző részein lévő adatokat dolgozzuk fel egymás után, a gyorsítótár és a memória közötti kommunikáció 

mennyisége megnő, így a végrehajtás lelassul, annak ellenére, hogy ugyanannyi számítási műveletet végeztünk 

el. 

Ahhoz, hogy valós képet kapjunk a paraméterek és a futási idő kapcsolatáról, számos mérést, futtatást kell 

végzünk, amelyek eredményeit grafikonokon ábrázolva vizuálisan elemezhetjük a futási idők tendenciáit. A 

grafikonok alapján meghatározhatjuk azokat a paramétereket, amelyek változása jobban növeli a számításigényt, 

s ezen paraméterektől függő forró pontokra a párhuzamosítás és optimalizálás során nagyobb hangsúlyt 

fektethetünk. A méréseket felhasználhatjuk továbbá a párhuzamosítással nyert sebességnövekedés 

összehasonlítására, értelmezésére, illetve az Amdahl- és Gustafson-törvények segítségével annak becslésére, 

hogy további számítógépek vagy processzorok bevonásával hogyan csökkenne a futási idő. 

A tesztekben az egyszerűség kedvéért csak a ,,Lena'' képpel dolgozunk, így a kép méreteit nem tekintjük 

paraméternek, a futásidő négyzetes függése nyilvánvaló. A szűrést az alábbi paraméter konfigurációkkal hajtjuk 

végre, minden konfiguráció esetén három alkalommal és a grafikonokon a program teljes futásidejének átlagait 

jelenítjük meg: 

• rögzítjük a nθ=20, γ=0.5 értékeket és a teszteket σ=1, 2, ..., 10 paraméterekkel futtatjuk; 

• rögzítjük a σ=2.0, nθ=20 értékeket és a teszteket γ=0.1, 0.2, ..., 1.0, 2.0, ..., 10.0 paraméterekkel futtatjuk; 
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• rögzítjük a σ=2.0, γ=0.5 értékeket és a teszteket a nθ=5, 10, ..., 40 paraméterekkel futtatjuk. 

A szekvenciális programmal végrehajtott tesztek eredményei a 2.1. ábrán láthatók. 

2.1. ábra - Szekvenciális futásidők 

 

 

 

A futásidők csak közelítőleg felelnek meg elvárásainknak, ezzel jól szemléltetve azt, hogy az elméleti 

eredmények sokszor igen messze állhatnak a gyakorlatban mérhető futási időktől. A konkrét párhuzamos 

programozási technológiák tárgyalása során ezeket a szekvenciális futási időket vesszük majd alapul az elért 

sebességnövekedés becslésére. 

2.3. Párhuzamosítási pontok azonosítása 

A korábban azonosított forró pont (applyFS => applyFSn => applyFn) végrehajtása során három ciklusban 

tölti a vezérlés a legtöbb időt. Az applyFS függvényben található ciklus felelős a képpontok feldolgozásáért; az 
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applyFSn függvényben található ciklus az egyes szűrők alkalmazásáért; és az applyFn függvényben található 

ciklus számítja ki az egyes szűrőknek megfelelő szorzatösszeget. Adatpárhuzamosítást alkalmazhatunk, mivel a 

feladat könnyen felbontható egymástól független részfeladatokra, és az adatpárhuzamosítást több szinten is 

elvégezhetjük. Az alábbi párhuzamosítási pontok adódnak: 

1. elvégezhetjük az adatpárhuzamosítást a legmagasabb absztrakciós szinten, ekkor a különböző képpontok 

feldolgozása történik párhuzamosan; 

2. ha a képpontokat szekvenciálisan dolgozzuk fel, párhuzamosíthatjuk az egyes szűrők végrehajtását, az 

applyFSn függvényben található ciklust; 

3. a képpontokat és az egyes szűrőket is szekvenciálisan dolgozzuk fel, azonban magát a szűrést, azaz az 

applyFn függvényben található szorzatösszeg számítást párhuzamosítjuk. 

Azonosítottunk három feladatot az illesztett szűrés végrehajtása során, amelyek párhuzamosítása jelentősen 

javíthatja a végrehajtás teljesítményét, azaz csökkentheti a végrehajtási időt. A párhuzamosítás pontos 

megvalósításait a következő fejezetekben, az egyes technológiáknál fogjuk részletesen tárgyalni. 

3. Feladatok 

1. (★) Vizsgálja meg és értelmezze a gprof kimenetét úgy, hogy az illesztett szűrés kódját -O1, -O2 és -O3 

optimalizálással fordítja! 

2. (★) Elemezze a kNN-osztályozás (lásd 2. függelék) futását a gprof eszköz segítségével és azonosítsa a forró 

pontokhoz kapcsolódó függvényeket! 

3. (★) Használja a gprof eszköz -l -A -x kapcsolóit és azonosítson forró pontokhoz kapcsolódó kódsorokat! 

4. (★) Az algoritmus ismeretében elemezze elvben a kNN-osztályozás futásidejének a paraméterektől való 

függését! 

5. (★) Elemezze a kNN-osztályozás futásidejének a paraméterektől (a vektorok dimenzionalitása, a vektorok 

száma, és a k érték) való függését futási tesztek segítségével, és vizualizálja a tesztek eredményeit 

grafikusan! 

6. (★) Azonosítson párhuzamosítási pontokat a kNN-osztályozás implementációjában és elemezze a lehetséges 

párhuzamosítási megközelítések problémáit: létrejöhetnek-e versenyhelyzetek, ha igen, melyek lesznek a 

kritikus szekciók, megvalósítható-e kölcsönös kizárás? 

7. (★) Kövesse nyomon és értelmezze az OpenGL függvényhívások sorozatát a részecskeszimuláció 

implementációjában! 

8. (★) Elemezze a részecskeszimuláció (lásd 3. függelék) futását a gprof eszköz segítségével és azonosítsa a 

forró pontokat! 

9. (★) Elemezze a részecskeszimuláció egy iterációja futásidejének függését a részecskék számától és 

vizualizálja grafikusan az eredményeket! 

10. (★) Azonosítson párhuzamosítási pontokat a részecskeszimuláció implementációjában és elemezze a 

lehetséges párhuzamosítási megközelítések problémáit: létrejöhetnek-e versenyhelyzetek, ha igen, melyek 

lesznek a kritikus szekciók, megvalósítható-e kölcsönös kizárás? 
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3. fejezet - Automatikus vektorizálás 

Az a hipotézisem, hogy megoldhatjuk [a párhuzamos programozás problémáit], de csak akkor, ha az 

algoritmusok határozzák meg a hardvert -- és nem fordítva, a tradicionális módon. 
— Tim Mattson, az Intel vezető mérnöke 

1. Bevezetés 

A jegyzetben igyekszünk lefedni a párhuzamos programozáshoz kapcsolódó technológiák legszélesebb 

spektrumát, ezért jelen fejezetben röviden bemutatunk egy teljesen automatikus megközelítést, az automatikus 

vektorizálást (vagy röviden auto-vektorizálást). 

Vektor processzornak nevezzük azokat a processzorokat, amelyek architektúrája és utasításkészlete támogatja 

vektorok feldolgozását: a processzor egyszerre (párhuzamosan), ugyanazon műveleteket végzi el egy vektor 

különböző elemeivel. Az irodalomban a vektor processzorokat Single Instruction Multiple Data (SIMD) 

osztályú processzoroknak is nevezik. A vektor processzorok specializált eszközök, így főként célhardverekben 

(beágyazott rendszerekben, szuperszámítógépek komponenseiben) találkozhatunk velük. Az asztali 

számítógépek multimédiás alkalmazásainak elterjedése nagy mennyiségű adat (kép, hang, video) azonos módon 

történő feldolgozását tette szükségessé, így a '90-es évek közepére indokolttá vált, hogy a processzorokban a 

vektorok feldolgozását támogató kiegészítések jelenjenek meg, amelyek egyrészt hardverelemekből, másrészt a 

processzorok utasításkészletének bővítéséből álltak. Az Intel 1996-ban vezette be a Matrix Math Extensions 

(MMX) technológiát, amelyben 8 darab új, 64 bites regisztert (MM0, ..., MM7) és hozzájuk kapcsolódó 

utasításokat definiált. Kompatibilitási okokból ezek a regiszterek még nem jelentek meg új hardverelemként, az 

MMX utasításai korábban is létező regiszterek vektorprocesszorszerű használatát tették csak lehetővé. Az MM0, 

..., MM7 regiszterek mindegyike alkalmas volt egy 64 bites, kettő 32 bites, négy 16 bites vagy nyolc 8 bites 

egész tárolására, és az ezekkel végzett aritmetikai műveleteket párhuzamosan, egy lépésben hajtotta végre a 

processzor. Fontos megjegyezni, hogy az MMX csak egészekkel végzett vektorműveleteket támogatott, ami 

azonban a '90-es évek végén még elegendőnek bizonyult. 

1999-ben az AMD előállt az MMX egy kiegészítésével, a 3DNow! technológiával, amely további 

vektorműveleteket adott a CPU utasításkészletéhez. Erre válaszként az Intel még 1999-ben bevezette a 

Streaming SIMD Extensions (SSE) technológiát, s ennek leszármazottai (SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4) a mai 

napig megtalálhatóak az Intel processzorokban. A 3DNow! technológiát 2010 óta nem támogatják az AMD 

processzorok, ellenben támogatják az SSE kiegészítésesk aktuális verzióit. Az SSE technológiával nyolc darab 

128 bites regisztert vezettek be, amelyekre (XMM0,...,XMM7) néven hivatkozunk. Az SSE4 aktuális alverziói 

(SSE4.1, SSE4.2) ezen regiszterekhez nagyságrendileg 50 utasítást definiálnak, amelyek természetesen már 

lebegőpontos műveleteket is tartalmaznak. Az SSE AMD által fejlesztett x86-64, majd AMD64 nevű 

kiegészítése a 128 bites regiszterek számát megduplázta (XMM8,...,XMM15), majd ehhez hasonlóan, az Intel is 

bevezette az Intel64 nevű kiterjesztést 16 darab 128 bites regiszterrel. Az Intel fejlesztéseként jelent meg 2011-

ben az Advanced Vector Extensions (AVX) kiterjesztés, amely újabb 16 darab 128 bites regisztert 

(YMM0,...,YMM15) tartalmazott, majd az AMD is integrálta az AVX-et leújabb processzoraiba, így jelenleg 

ezek mind az Intel, mind az AMD termékeiben elérhetők. 

Ahogy az a rövid történeti áttekintésből is látható, a SIMD megközelítés támogatása egyre erősebb az általános 

célú processzorokban, számítógépekben. A megfelelő kiegészítések kiaknázása azonban nagyon specifikus 

tudást igényel. Alapjában véve három lehetőségünk van: 

• Assembly nyelvű programokat írva a megfelelő utasításokat direkt módon adjuk ki; 

• kihasználjuk az egyes fordítóprogramok intrinsic header fájljait, amelyekkel a kiegészítések utasításai C 

függvények formájában is kiadhatók (például GCC esetén xmmintrin.h vagy avxintrin.h); 

• a harmadik lehetséges alternatíva olyan fordítóprogramok használata, amelyek fel vannak készítve a vektor 

utasítások támogatására. Ez utóbbi megközelítésnek azonban az a hátránya, hogy a fordítóprogramnak 

automatikusan kell feltérképeznie azokat a konstrukciókat, amelyek vektorműveletekkel párhuzamosíthatóak, 

s ez igen nehéz feladatnak bizonyul. 

Az automatikus párhuzamosítás napjaink egyik intenzíven kutatott területe. Az előző fejezetben leírt, a 

párhuzamos programok tervezéséhez kapcsolódó manuális, sokszor intuitív feladatok, a probléma áttekintése és 
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értelmezése nagyon nehezen automatizálható: egy szekvenciális algoritmus párhuzamosíthatóságának 

feltérképezéséhez formális, programozáselméleti eszközökre van szükség; egy létező kódban elsősorban a 

mutatók használata miatt nagyon nehéz feltárni, hogy mely adatok függenek egymástól; és ha párhuzamosítható 

is egy algoritmus, akkor annak implementációját össze kell egyeztetni a hardverrel, ami azonban folyamatosan 

változik. Az automatikus párhuzamosítás még gyerekcipőben jár, azonban a jövő egyik fontos eszköze válhat 

belőle. 

2. Fordítás 

Az automatikus vektorizálás az automatikus párhuzamosítási módszerek azon csoportjára utal, amelyben egy 

létező forráskódot feltérképezve a fordítóprogram vektorizálható konstrukciókat azonosít, azaz olyan 

kódrészleteket, amelyekre hatékonyan alkalmazhatóak a processzor által támogatott vektorműveletek. A gcc 

auto-vektorizáló eszközei 2004-ben jelentek meg. Az egész típusú tömbökhöz kapcsolódó műveletek 

vektorizálását a -ftree-vectorize kapcsolóval kapcsolhatjuk be, azonban a -O3 szintű optimalizálásnak is 

alapértelmezetten része. Lebegőpontos műveletek vektorizálását és redukciós műveletek optimalizálását 

kapcsolhatjuk be a --fast-math kapcsolóval. Továbbá, a -msse, -msse2, -mssse3, msse4, avx kapcsolók 

közül a megfelelőt kiválasztva explicit módon megadhatjuk a fordítónak, hogy melyik kiegészítő 

utasításkészletet használja a fordítás során. Az utóbbi flagek használatától biztonságosabb, ha a fordító maga 

választhatja ki az alkalmazandó utasításkészletet: használjuk a -march=native kapcsolót. A vektorizálás 

eredményességéről a -ftree-vectorizer-verbose=[n] kapcsoló segítségével győződhetünk meg, amely az n 

∈  {1, ..., 6} számok esetén különböző részletességgel nyújt információt a vektorizálás sikerességéről. Az n=6 

érték esetén kapjuk a legbővebb leírást a vektorizálásról. Fontos megjegyezni azonban, hogy az automatikus 

vektorizálás egyelőre csak nagyon kevés konstrukciót tud biztonságosan vektorműveletekké alakítani, a 

leggyakrabban a rögzített (többnyire fordítási időben ismert konstans) méretű tömbök elemei között végzett 

műveleteket. Az alábbi példaprogramban egy auto-vektorizálással optimalizálható konstrukciót mutatunk be. 

3.1. példa - autovector.c 

 

#include <stdlib.h> 

#define N 1024 

 

char a[N], b[N], c[N]; 

 

int main() 

{ 

 int i; 

 

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

 { 

     b[i]= rand()%128; 

     c[i]= rand()%128; 

 } 

 

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

     a[i]= b[i] + c[i]; 

 

 return 0; 

} 

 

A kódot az alábbi utasítással fordítsuk le: 

user@home> gcc -o autovector autovector.c -O3 -ftree-vectorizer-verbose=6 -march=native 

--fast-math 

 

Analyzing loop at autovector.c:16 

 

16: vect_model_load_cost: aligned. 

16: vect_get_data_access_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 0. 

16: vect_model_load_cost: aligned. 

16: vect_get_data_access_cost: inside_cost = 2, outside_cost = 0. 

16: vect_model_store_cost: aligned. 

16: vect_get_data_access_cost: inside_cost = 3, outside_cost = 0. 

16: vect_model_load_cost: aligned. 
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16: vect_model_load_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 0 . 

16: vect_model_simple_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 0 . 

16: vect_model_load_cost: aligned. 

16: vect_model_load_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 0 . 

16: vect_model_simple_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 0 . 

16: vect_model_simple_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 0 . 

16: vect_model_simple_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 0 . 

16: vect_model_store_cost: aligned. 

16: vect_model_store_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 0 . 

16: Cost model analysis: 

  Vector inside of loop cost: 7 

  Vector outside of loop cost: 0 

  Scalar iteration cost: 7 

  Scalar outside cost: 0 

  prologue iterations: 0 

  epilogue iterations: 0 

  Calculated minimum iters for profitability: 1 

 

16:   Profitability threshold = 15 

 

 

Vectorizing loop at autovector.c:16 

 

16: LOOP VECTORIZED. 

Analyzing loop at autovector.c:10 

 

10: not vectorized: loop contains function calls or data references that cannot be 

analyzed 

autovector.c:6: note: vectorized 1 loops in function. 

A fordítás során sok információt kapunk a vektorizálás sikerességéről. A ciklusok közül a 10. sorban kezdődő 

nem vektorizálható, ami a rand() függvényhívásoknak köszönhető, azonban a 16. sorban található ciklust, 

amely a tömbök elemeinek összeadását végzi, már sikeresen vektorizálta a fordító. 

A vektorizálható konstrukciók listáját a gcc auto-vektorizáláshoz kapcsolódó oldalán 

(http://gcc.gnu.org/projects/tree-ssa/vectorization.html) találja az olvasó. 

3. Az illesztett szűrés auto-vektorizálása 

Az előző fejezetekben leírtaknak megfelelően konfiguráljuk, majd fordítsuk le az illesztett szűrés szekvenciális 

kódját az alábbi utasításokkal: 

user@home> cmake -DCMAKE_C_FLAGS="-O3 -ftree-vectorizer-verbose=6 -march=native --fast-

math" . 

user@home> make clean; make 

... 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:32 

 

32: not vectorized: control flow in loop. 

32: not vectorized: Bad inner loop. 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:33 

 

33: not vectorized: control flow in loop. 

/home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:12: note: vectorized 0 loops in function. 

 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:57 

 

57: not vectorized: control flow in loop. 

/home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:52: note: vectorized 0 loops in function. 

 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:72 

 

72: Alignment of access forced using peeling. 

72: vect_model_induction_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 2 . 

http://gcc.gnu.org/projects/tree-ssa/vectorization.html
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72: not vectorized: relevant stmt not supported: D.4221_14 = applyFn (f_13(D), 

input_2(D), i_21); 

 

/home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:68: note: vectorized 0 loops in function. 

 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:89 

 

89: not vectorized: unexpected loop form. 

/home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:81: note: vectorized 0 loops in function. 

 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:100 

 

100: Alignment of access forced using peeling. 

100: vect_model_load_cost: aligned. 

100: vect_model_load_cost: inside_cost = 2, outside_cost = 0 . 

100: not vectorized: relevant stmt not supported: value_15 = applyFn (D.4191_12, 

input_13(D), n_14(D)); 

 

/home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:95: note: vectorized 0 loops in function. 

 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:114 

 

114: not vectorized: control flow in loop. 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:100 

 

100: Alignment of access forced using peeling. 

100: vect_model_load_cost: aligned. 

100: vect_model_load_cost: inside_cost = 2, outside_cost = 0 . 

100: not vectorized: relevant stmt not supported: maxValue_25 = applyFn (D.4584_24, 

input_2(D), i_31); 

 

/home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:109: note: vectorized 0 loops in function. 

 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/filter.c:121 

 

121: not vectorized: number of iterations cannot be computed. 

... 

Az üzenetekből láthatjuk, hogy a filter.c állományban egyetlen olyan ciklus sincs, amely vektorizálható 

lenne. Az okok változatosak, a legtöbb ciklus esetén az a probléma, hogy a ciklusmag vezérlési szerkezetet, 

függvényhívást tartalmaz, vagy éppen nem lehet meghatározni a ciklus lépéseinek számát. Az illesztett szűrés 

kódjában az egyetlen vektorizálható ciklus a writePGMImage függvényben a kiírandó kép minimum és 

maximum intenzitását határozza meg: 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/pgm.c:57 

 

57: not vectorized: number of iterations cannot be computed. 

/home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/pgm.c:19: note: vectorized 0 loops in function. 

 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/pgm.c:96 

 

96: not vectorized: loop contains function calls or data references that cannot be 

analyzed 

Analyzing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/pgm.c:74 

 

74: Alignment of access forced using peeling. 

74: vect_model_simple_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 0 . 

74: vect_model_load_cost: aligned. 
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74: vect_model_load_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 0 . 

74: vect_model_reduction_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 3 . 

74: vect_model_reduction_cost: inside_cost = 1, outside_cost = 3 . 

74: cost model: prologue peel iters set to vf/2. 

74: cost model: epilogue peel iters set to vf/2 because peeling for alignment is unknown 

. 

74: Cost model analysis: 

  Vector inside of loop cost: 3 

  Vector outside of loop cost: 26 

  Scalar iteration cost: 3 

  Scalar outside cost: 7 

  prologue iterations: 2 

  epilogue iterations: 2 

  Calculated minimum iters for profitability: 8 

 

74:   Profitability threshold = 7 

 

 

Vectorizing loop at /home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/pgm.c:74 

 

74: Profitability threshold is 7 loop iterations. 

74: LOOP VECTORIZED. 

/home/gykovacs/docs/2012-10-12-kombinalt-parhuzamos-

jegyzet/mfilter/autovect/src/lib/pgm.c:65: note: vectorized 1 loops in function. 

Az egyetlen vektorizálható művelet tehát nem a forró ponthoz tartozik. Az, hogy a nagyon egyszerűnek 

tekinthető illesztett szűrés kódjában csak egyetlen vektorizálható ciklus van, jól jellemzi, hogy mennyire kevés 

és egyszerű szerkezetek vektorizálhatók jelenleg automatikusan. 

Az auto-vektorizálással elérhető sebességnövekedés az illesztett szűrést megvalósító program esetén szinte nem 

is mérhető, mivel a gprof kimenetében láthattuk, hogy a writePGMImage függvény a futási időhöz alig egy 

századmásodperccel járul hozzá, aminek zöme természetesen nem a legkisebb és legnagyobb intenzitás 

meghatározása, hanem a kép lemezre írása. 

4. Feladatok 

1. (★★) Készítsen programot, amely rögzített, 1024×1024 méretű, egészeket tartalmazó mátrixok szorzását 

hajtja végre! Hasonlítsa össze a program futási idejét -O3 optimalizálással, auto-vektorizálással és annak 

kikapcsolása esetén. A -O3 optimalizálás alapértelmezett módon tartalmazza az auto-vektorizálást, amely 

azonban kikapcsolható a -fno-tree-vectorize kapcsolóval. 

2. (★) Vizsgálja meg megfelelő fordítási kapcsolók alkalmazásával, hogy a kNN-osztályozás 

implementációjának fordításakor történik-e auto-vektorizálás! Vizsgálja meg, hogy átalakítható-e a kód úgy, 

hogy az auto-vektorizálható konstrukciókat tartalmazzon! 

3. (★) Vizsgálja meg megfelelő fordítási kapcsolók alkalmazásával, hogy a részecskeszimuláció 

implementációjának fordításakor történik-e auto-vektorizálás! Vizsgálja meg, hogy átalakítható-e a kód úgy, 

hogy az auto-vektorizálható konstrukciókat tartalmazzon! 
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4. fejezet - OpenMP 

A sokmagos technológiák világának küszöbén állunk. A hardverfejlesztők készen állnak átlépni a küszöböt, a 

párhuzamos szoftver fejlesztők viszont nem. 
— Tim Mattson, az Intel vezető mérnöke 

1. Bevezetés 

Az Open MultiProcessing (OpenMP) szabvány osztott memória modell alapú párhuzamos programozást 

támogató eszközöket specifikál. Első verziója 1997-ben jelent meg Fortran nyelvhez, majd 1998-ban a C/C++ 

nyelvekhez. Jelenlegi implementációi a legtöbb architektúrát és processzort támogatják. A jegyzet írásának 

időpontjában az OpenMP szabvány aktuális verziószáma 3.1. A javasolt GCC fordító a 4.2-es verzió óta 

támogatja, de használható a Visual Studio, az Intel és az IBM újabb C/C++ fordítóival is. Az OpenMP API-ban 

specifikált eszközöket három csoportba sorolhatjuk: 

• Pragmák, amelyekkel a párhuzamosítási pontokat és a párhuzamosítás módját adhatjuk meg a forráskódban. 

A szálak alacsony szintű szervezését a fordítóprogram végzi a programozó által megadott pragmák alapján. 

• Könyvtári függvények, amelyek a párhuzamosítás paramétereinek dinamikus beállítására, módosítására 

használhatók; illetve a párhuzamos programozást támogató további függvények (például jóval pontosabb idő 

mérésre van lehetőségünk az OpenMP megfelelő függvényeivel, mint az ANSI C time.h header-ben 

deklaráltakkal). 

• Környezeti változók, amelyek segítségével a már lefordított, OpenMP párhuzamosítást tartalmazó programok 

működését szabályozhatjuk (például a párhuzamos végrehajtások során indított szálak számát). 

2. Az OpenMP API eszközei 

Az OpenMP pragmáinak és könyvtári függvényeinek száma meglehetősen kicsi a későbbi fejezetekben 

bemutatásra kerülő PThread, OpenMPI és OpenCL technológiákkal összehasonlítva, így jelen szakaszban a 

legtöbb eszköz működését röviden át tudjuk tekinteni. 

2.1. Fordítás 

Az OpenMP eszközök alkalmazásához használnunk kell az omp.h header fájlt, amely része a GCC fordító 

sztenderd környezetének, így nincs szükség további csomagok telepítésére. A fordítás során a -fopenmp 

kapcsolót kell megadnunk, amely nélkül a pragmákat figyelmen kívül hagyja a fordító, ezért szekvenciális vagy 

ha a párhuzamosításra algoritmikusan építünk, akkor működésképtelen programot kapunk. 

2.2. Pragmák 

A OpenMP pragmák általános formája 

#pragma omp <pragma-nev> [kloz[,kloz]...] 

A következőkben sorravesszük az OpenMP pragmáit, leírjuk működésüket és használatukat egyszerű 

példaprogramokon keresztül demonstráljuk. 

2.2.1. A parallel pragma 

A parallel pragma az OpenMP leggyakrabban használt pragmája, hatására az őt követő utasítás vagy blokk 

több szálon, párhuzamosan kerül végrehajtásra. A párhuzamos végrehajtás fő jellemzőit (szálak száma, a 

változók közös vagy privát használatának módja, stb.) a pragmát követő un. klózok vagy zárványok 

segítségével, a később ismertetendő könyvtári függvényekkel és környezeti változókkal adhatjuk meg. 

#pragma omp parallel [kloz[,kloz]...] 

  <utasitas vagy blokk> 

A lehetséges klózokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
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if(skalar_kifejezes) A párhuzamosítás feltételét adhatjuk meg: csak akkor 

fog több szálon futni a blokk vagy utasítás, ha a skalár 

kifejezés értéke logikailag igaz, azaz nem nulla. 
num_threads(egesz_kifejezes) Az egész kifejezés a szálak számát adja meg. 

default(shared none) A blokkban vagy utasításban hivatkozott változók 

kezelésének alapértelmezett módját adhatjuk meg vele: 

shared esetén a változókból egy példány létezik, 

amelyekhez a szálak egyszerre férhetnek hozzá és a 

versenyhelyzetek elkerüléséről a programozónak kell 

gondoskodnia; none esetén minden változóhoz explicit 

módon meg kell adnia a programozónak, hogy az 

milyen hozzáférési tulajdonságokkal rendelkezzen. Ha 

nem használjuk a default klózt, alapértelmezetten a 

shared érvényesül. 
private(valtozo_lista) A listán felsorolt változókból annyi példány jön létre, 

ahány szálon a blokk vagy utasítás elindul, az egyes 

szálak saját példánnyal rendelkeznek. A változók 

kezdőértéke nem kerül beállításra. 
firstprivate(valtozo_lista) A listán felsorolt változók private tulajdonságúak 

lesznek, és értékük az eredeti változó értékével kerül 

inicializálásra. 
shared(valtozo_lista) A felsorolt változókat megosztva használják a szálak. 
copyin(valtozo_lista) A threadprivate tulajdonságú változókat 

inicializálja a változók eredeti értékével. A különbség 

a private és threadprivate tulajdonságú változók 

között, hogy a threadprivate változók a párhuzamos 

konstrukció lefutása során megtartják eredeti 

értéküket. A threadprivate tulajdonságot külön 

pragma segítségével állíthatjuk be. 

reduction(operator:valtozo lista) A korábban leírt redukciós műveletet hajtja végre a 

szálak lefutása után: az szálak a változó listán felsorolt 

változókból saját példánnyal rendelkeznek, 

befejeződésük után a szekvenciális program változói a 

saját változók operator művelettel akkumulált értékét 

veszik fel. A lehetséges operátorok: +, -, *, &, |, ^, &&, 

||, max, min. A változók értéke a redukciós 

műveletnek megfelelően értelemszerűen lesz 

inicializálva: összeadás esetén 0, szorzás esetén 1, stb. 

Példaként tekintsük a következő kódot. 

4.1. példa - hello-parallel.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <omp.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

 int i= 0, j= 1, k= 1, l= 3; 

 printf("i: %d j: %d k: %d l: %d\n", i, j, k, l); 

 

 #pragma omp parallel if(atoi(argv[1])), num_threads(4), default(none), shared(i), 

firstprivate(j), private(k), reduction(*:l) 

  printf("Hello world i: %d j: %d k: %d l: %d\n", ++i, ++j, ++k, ++l); 

 

 printf("i: %d j: %d k: %d l: %d\n", i, j, k, l); 

 

 return 0; 
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} 

 

Egyszerű OpenMP forráskódokhoz az alábbihoz hasonló cmake konfigurációs fájlt hozhatunk létre: 

4.2. példa - CMakeLists.txt 

 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(hello-parallel ${SRC}) 

SET(CMAKE_C_FLAGS "-fopenmp") 

 

A program háromszori futtatásának eredménye: 

user@home> ./hello-parallel 1 

i: 0 j: 1 k: 1 l: 3 

Hello world i: 1 j: 2 k: 1 l: 2 

Hello world i: 4 j: 2 k: 1 l: 2 

Hello world i: 2 j: 2 k: 1 l: 2 

Hello world i: 3 j: 2 k: 32727 l: 2 

i: 4 j: 1 k: 1 l: 48 

user@home> ./hello-parallel 1 

i: 0 j: 1 k: 1 l: 3 

Hello world i: 1 j: 2 k: 1 l: 2 

Hello world i: 3 j: 2 k: 1 l: 2 

Hello world i: 1 j: 2 k: 32707 l: 2 

Hello world i: 2 j: 2 k: 1 l: 2 

user@home> ./hello-parallel 0 

i: 3 j: 1 k: 1 l: 48 

i: 0 j: 1 k: 1 l: 3 

Hello world i: 1 j: 2 k: 1 l: 2 

i: 1 j: 1 k: 1 l: 6 

A példaprogram kimenetét a következő módon értelmezhetjük. Ha a parancssori argumentum logikailag hamis, 

szekvenciális végrehajtás történik. A default(none) konstrukció miatt minden változónak meg kell adnunk 

explicit módon a megosztásra vonatkozó tulajdonságait. Az i változó shared tulajdonságú, ennek köszönhetően 

a 4 szál közösen használja. A szálak párhuzamosan futnak, s növelik az i értékét. A párhuzamos futtatás jól 

látható abból, hogy az egymást követő Hello world sorok nem az i növekvő értékei szerint jelennek meg. 

Ugyanakkor, a második futtatás során az i változó csak 3-ig növekszik, ami annak köszönhető, hogy két szál 

egyszerre olvassa az i=0 értéket, így mindkettő 1-re növeli azt. Ez természetesen hibás működés, később 

ismertetésre kerülő konstrukciók segítségével oldhatjuk fel a kialakult versenyhelyzetet. A j változó a 

firstprivate tulajdonságnak megfelelően minden szál esetén az 1 értékkel kerül inicializálásra, látható, hogy 

a szálak mind külön példánnyal rendelkeznek, amelynek 1-es értékét növelik 2-re. A k változó private 

tulajdonságú, így minden változó saját példánnyal rendelkezik, ezek azonban nem kerülnek inicializálásra, 

ennek köszönhető a megjelenő memóriaszemét, azaz a 32727 és 32707 értékek. Az l változónak a 

szekvenciálisan futó programrészben 3 kezdőértéket állítottunk be. A szálak mindegyikében létrejön egy-egy 

saját példány, amely azonban 1 értékkel a redukciós operátornak megfelelő kezdőértékkel van inicializálva. A 

szálak saját példányaik értékét növelik 2-re, majd a szálak befejeződése után ezek szorzatával lesz megszorozva 

az l eredeti, 3-as értéke, így kapjuk a 2*2*2*2*3=48 értéket. 

2.2.2. A for pragma 

A for pragma önálló használata nem eredményez párhuzamos végrehajtást. A for pragmát követő ciklus 

lépései akkor lesznek párhuzamosan végrehajtva, ha a for konstrukciót egy parallel pragmát követő 

blokkban helyezzük el. 

A for pragma használata esetén a pragmát követő for-ciklus ciklusváltozója által befutott tartomány felosztásra 

kerül a szálak között. Feltételezzük, hogy a for ciklust a szokásos módon használjuk, azaz fejléce 

for(valtozo= kezdoertek; valtozo operator hatar; valtozo+= lepeskoz) alakú. 

#pragma omp for [kloz[,kloz]...] 

  for(valtozo= kezdoertek; valtozo operator hatar; valtozo+=lepeskoz) 

    utasitas; 
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A pragmában az alábbi klózokat használhatjuk: 
 

private(valtozo_lista) Mint a parallel pragma esetén. 
lastprivate(valtozo_lista) A felsorolt változókat private-ként kezelik a szálak 

és a konstrukció végén az eredeti változók megkapják 

az utolsó iterációban felvett értékeket. 
schedule(kind[,chunk_size]) 

Az ciklusváltozó tartomány felosztásának finomságát, 

így a cikluslépések ütemezését szabályozhatjuk vele. A 

megfelelő terheléselosztás beállításához használhatjuk 

fel. A kind lehetséges értékei: 

• static - Az iteráció tartománya chunk_size 

méretű darabokra lesz felosztva és az egyes darabok 

round-rubin ütemezéssel kerülnek végrehajtásra. 

• dynamic - Minden szál egy chunk_size méretű 

iterációsorozatot hajt végre, miután egy szál 

befejezte a feladatot, újabb iterációsorozatot kér az 

ütemezőtől. 

• guided - A dynamic-kal megegyező, azonban a 

chunk_size=k érték esetén a szálakhoz rendelt 

iterációsorozatok mérete folyamatosan csökken, de 

legalább k iterációt tartalmaz. A következő 

iterációsorozat méretének (n) meghatározására egy 

egyszerű szabályt alkalmaz az ütemező: n= még 

nem ütemezett iterációk száma / szálak száma. 

• auto - A fordítóprogram dönti el, hogy hogyan 

ossza fel a ciklustartományt diszjunkt rész-

tartományokra. 

• runtime - Az iteráció tartományának felosztási 

módját futási időben, könyvtári függvényekkel 

állítjuk be. 
collapse(n) n egy egész konstans, amely azt adja meg, hogy hány 

egymást követő for-ciklus tartozik a párhuzamos 

konstrukcióhoz. 
ordered Olyan blokkot specifikálhatunk a ciklusban, amelyet 

párhuzamos végrehajtás esetén az egyes szálak a 

ciklusváltozó értékeinek sorrendjében hajtanak végre. 

A párhuzamosan futó szálak a blokk elején várakoznak 

amíg azok a szálak, amelyek ciklusváltozója kisebb 

értékű, be nem fejezik a blokk futtatását. 
nowait Egy parallel konstrukcióba több for pragmát és így 

for-ciklust is elhelyezhetünk. A szálak egyszerre 

kezdik futtatni az első ciklust, majd a ciklus végéhez 

érve, ha megadtuk a nowait változót, akkor az első 

ciklus iterációival végző szálak elkezdik a következő 

ciklus végrehajtását. Ha nem adtuk meg a nowait 

klózt, az első ciklus feldolgozásának végén a szálak 

bevárják egymást és csak utána kezdik a második szál 

feldolgozását. 

A konstrukció használatát a következő példán keresztül szemléltetjük. 

4.3. példa - hello-for.c 
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#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <omp.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i; 

 

    #pragma omp parallel num_threads(4) 

    { 

 #pragma omp for lastprivate(i), schedule(static,3) 

 for ( i= 0; i < 20; ++i ) 

 { 

     printf("%d,%d ", omp_get_thread_num(), i); fflush(stdout); 

 } 

    } 

    printf("\n%d\n", i); 

 

    return 0; 

} 

 

A példaprogramban felhasználtuk a omp_get_thread_num() függvényt, amely visszatérési értékként annak a 

szálnak az egyedi azonosítóját adja vissza, amelyből meghívtuk. A szálak azonosítói a 0, ..., N-1 egészek közül 

kerülnek ki, ahol N a szálak száma. 

A program futásának kimenete schedule(static,3) ütemezés esetén: 

user@home> ./hello-for 

1,3 1,4 1,5 1,15 1,16 1,17 0,0 0,1 0,2 0,12 0,13 0,14 3,9 3,10 3,11 2,6 2,7 2,8 2,18 

2,19 

20 

Szemmel láthatóan érvényesülnek a static ütemezés szabályai: a 0 azonosítójú szál dolgozik az iteráció  

(0,1,2) indexű lépésein, az 1 azonosítójú szál az  (3,4,5) indexű iterációkon, a 2 azonosítójú a  (6,7,8) 

iterációkon, a 3 azonosítójú a  (9,10,11) lépéseken, majd újra a 0 indexű szál következik a  (12,13,14) indexű 

iterációkkal. 

A program futásának kimenete schedule(dynamic, 3) ütemezés esetén: 

0,0 0,1 0,2 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 1,9 1,10 1,11 3,6 3,7 3,8 2,3 2,4 

2,5 

20 

Az egyes szálak megint három-három iterációt végrehajtását kapják feladatként, azonban a dinamikus ütemezés 

értelmében, amelyik hamarabb végez, az kapja a következő feladatot. 

A program futásának kimenete schedule(guided,1) ütemezés esetén: 

1,12 1,13 1,14 1,15 0,5 0,6 0,7 0,8 0,17 3,9 3,10 3,11 3,18 3,19 1,16 2,0 2,1 2,2 2,3 

2,4 

20 

A guided ütemezés algoritmusának ismeretében a kimenetből a következő végrehajtási sorrendre 

következtethetünk: a 2 indexű szál az ütemezés során első feladatként az első 5 iteráció elvégzését kapta, majd a 

0 indexű szál a  (5,6,7,8) négy iteráció végrehajtását, a 3 indexű szál már csak 3 iterációt kapott, az 1 indexű szál 

2-t  (12,13). Ezek a szálak egyszerre indultak, így az 1-es szál végzett leghamarabb, ezért újabb 2 iterációt 

kapott  (14,15), majd ezeket is hamarabb fejezte be, mint a többi szál, ezért megkapta a 16-os iterációt. A 0 és 3 

indexű szál befejezte futását és megkapták a 17-es és 18-as iterációt, majd a 3-as végzett leghamarabb és 

megkapta az utolsó 19-es iterációt. 

A program futásának kimenete schedule klóz nélkül: 

0,0 0,1 0,2 3,15 1,5 3,16 3,17 3,18 3,19 0,3 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 1,6 1,7 1,8 1,9 

0,4 

20 
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Az egyes szálak egyaránt 5-5 iterációt hajtanak végre és a iterációk 5 méretű blokkjai a szálak indexének 

sorrendjében lesznek a szálakhoz rendelve. 

Szintén a programok kimenetéből láthatjuk, hogy az i változó a lastprivate tulajdonsága miatt minden 

esetben 20-as értéket vesz fel, ami az utolsó iterációban felvett értéke. 

2.2.3. A single pragma 

A single pragmával olyan blokkot specifikálhatunk a párhuzamos szekción belül, amelyet csak egyetlen szál 

fog végrehajtani. A blokk befejeződéséig a többi szál várakozik. 

#pragma omp single [kloz[,kloz]...] 

  utasitas vagy blokk 

A single pragmával az alábbi klózokat használhatjuk: 
 

private(valtozo_lista) Mint a parallel pragma esetén. 
firstprivate(valtozo_lista) Mint a parallel pragma esetén. 
nowait Mint a for pragma esetén. 
copyprivate(valtozo_lista) Az egyes szálak a változó listán szereplő változókból 

saját példányokkal rendelkeznek és azok a single 

blokk lefutása után a single blokkot futtató szál 

változóinak értékeit kapják kezdőértékként. 

A pragma használatát az alábbi példaprogrammal szemléltetjük. 

4.4. példa - hello-single.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <omp.h> 

 

int main() 

{ 

    int i; 

    #pragma omp parallel num_threads(4), private(i) 

    { 

 i= 0; 

 #pragma omp single copyprivate(i) 

 { 

     printf("A munka kezdete elott adja meg az 'i' valtozo erteket (%d. szal)\n", 

omp_get_thread_num()); 

     scanf("%d", &i); 

 } 

 i+= omp_get_thread_num(); 

 printf("%d ", i); 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

A program kimenete: 

user@home> ./hello-single 

A munka kezdete elott adja meg az 'i' valtozo erteket (2. szal) 

5 

7 8 5 6 

user@home> ./hello-single 

A munka kezdete elott adja meg az 'i' valtozo erteket (1. szal) 

5 

7 5 6 8 

Az i változóból mind a négy szálhoz létrejön egy saját példány, s ezek értékét a párhuzamosan futó blokk első 

utasításában 0-ra állítjuk. A single blokkot csak egy szál futtatja, befejeződéséig a többi szál várakozik. A 
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single blokk befejeződése után a copyprivate klóznak köszönhetően minden szál i változója a single 

blokkot futtató szál i váltózójának értékét veszi fel. Ezt jól szemlélteti az, hogy amikor az i változók értékeit a 

szálak indexével növeljük, akkor minden szálban már az 5 értékkel rendelkeznek. A kimenet jól mutatja azt is, 

hogy tetszőleges szál végrehajthatja a single pragmát követő blokkot (esetünkben előbb a 2 indexű, majd az 1 

indexű szál). 

2.2.4. A sections pragma 

A sections pragmát követő blokkban több különböző section pragmát és blokkot adhatunk meg, amelyeket 

az egyes szálak párhuzamosan fognak végrehajtani ha az egész konstrukció egy parallel pragmát követő 

blokkban helyezkedik el. 

#pragma omp sections [kloz[,kloz]...] 

{ 

  [#pragma omp section] 

    blokk 

  [#pragma omp section 

    blokk]... 

} 

Fontos kiemelni, hogy az egyes section pragmákat követő blokkok többnyire különböző kódot tartalmaznak, 

így a sections konstrukció kiválóan alkalmazható funkcionális párhuzamosítás megvalósítására. A 

felhasználható klózok listája a következő: 
 

private(valtozo_lista), 

firstprivate(valtozo_lista), 
reduction(operator:list) 

Mint a parallel pragma esetén. 

firstprivate(valtozo_lista) Mint a for pragma esetén. 

A konstrukció használatát egy másodfokú egyenlet megoldásait párhuzamosan kiszámító programon keresztül 

szemléltetjük. 

4.5. példa - hello-sections.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <omp.h> 

 

int main() 

{ 

    float a= 2, b= 3, c= 1; 

    float x; 

 

    #pragma omp parallel num_threads(2) 

    { 

 #pragma omp sections reduction(min:x) 

 { 

     #pragma omp section 

     { 

  x= (-b + sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a); 

  printf("x1= %f\n", x); fflush(stdout); 

     } 

     #pragma omp section 

     { 

  x= (-b - sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a); 

  printf("x2= %f\n", x); fflush(stdout); 

     } 

 } 

    } 

 

    printf("A legkisebb megoldas: %f\n", x); 

 

    return 0; 

} 
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A program kimenete két egymást követő futtatás után: 

user@home> ./hello-sections 

x1= -0.500000 

x2= -1.000000 

A legkisebb megoldas: -1.000000 

user@home> ./hello-sections 

x2= -1.000000 

x1= -0.500000 

A legkisebb megoldas: -1.000000 

A megoldások kiírásának változó sorrendje arra utal, hogy a számítások tényleg párhuzamosan történnek. A 

redukciós klózzal most a legkisebb érték meghatározására adtunk példát. 

2.2.5. A task pragma 

A task pragma segítségével egy parallel régión belül explicit módon adhatunk meg feladatokat (taszkokat), 

amelyeket a parallel blokkot futtató szálak hajtanak majd végre a parallel többi utasításával párhuzamosan. 

A taszkok alapértelmezetten szálakhoz vannak kötve, azaz egy taszk végrehajtását egy szál végzi, akkor is, ha a 

szál felfüggesztésre kerül. A létrehozott taszk adatkörnyezete a változók megosztására vonatkozó klózok alapján 

jön létre. A végrehajtást az OpenMP ütemezője vezérli a rendelkezésre álló erőforrások optimális 

felhasználásának függvényében. 

#pragma omp task [kloz[,kloz]...] 

  utasitas vagy blokk 

A task pragmát az alábbi klózokkal használhatjuk: 
 

if(skalar_kifejezes) Ha a skalár kifejezés értéke logikailag hamis (0), egy 

létrejövő taszk befejeződéséig a taszkot generáló 

programrész felfüggeszti a futását. A létrejött taszkot 

bármely szál végrehajthatja. 
default(shared | none), 

private(valtozo_lista), 

firstprivate(valtozo_lista), 

shared(valtozo_lista) 

A korábban megbeszéltekkel azonos módon 

használhatók. 

final(skalar_kifejezes) Ha a skalár kifejezés értéke logikailag igaz, a final 

tulajdonságú taszk által generált taszkok 

szekvenciálisan beágyazódnak a taszkot generáló 

kódba, így végrehajtásukat tekinthetjük úgy, hogy a 

final taszkot generáló kódrészlet futása 

felfüggesztésre kerül és az azt futtató szál végrehajtja a 

generált taszkokat. 
untied A taszk nincsen szálhoz kötve, ha végrehajtása 

felfüggesztésre kerül, bármely másik szál folytathatja. 
mergeable Olyan taszkot specifikál, amely adatkörnyezete 

megegyezik a generáló taszk adatkörnyezetével, így a 

taszk kódja ,,összeolvasztható'' az őt generáló 

programrésszel. 

A taszkok használatát két példaprogramon keresztül szemléltetjük. Az elsőben a parancssori argumentumokat 

feldolgozó (kiíró) lépésekből készítünk taszkokat: 

4.6. példa - hello-task1.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <omp.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i; 
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    #pragma omp parallel num_threads(2) 

    { 

 #pragma omp single 

 { 

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

     #pragma omp task shared(argc, argv), firstprivate(i) 

     { 

  printf("%s ", argv[i]); 

  fflush(stdout); 

     } 

 } 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

A programot a a b c d e parancssori argumentumokkal futtatva 

user@home> ./hello-task a b c d e 

a b c d ./hello-task e 

user@home> ./hello-task a b c d e 

a ./hello-task c d e b 

Az argumentumok kiírásának sorrendje a futtatások során változik, ami arra utal, hogy a végrehajtás 

párhuzamosan történik, annak ellenére, hogy egy single blokkban szekvenciálisan kóddal definiáltuk a 

feladatokat. A következő programban a final és if klózzal rendelkező taszkok működését demonstráljuk. A 

programnak két argumentuma van: az if klóz paramétere és a final klóz paramétere. 

4.7. példa - hello-task2.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <omp.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i, j= 0; 

 

    #pragma omp parallel num_threads(2) 

    { 

 printf("%d indexu szal elindult.\n", omp_get_thread_num()); 

 fflush(stdout); 

 

 if ( omp_get_thread_num() == 0 ) 

     #pragma omp task final(atoi(argv[1])) 

     { 

  int g= omp_get_thread_num(); 

  printf("A final(%d) taszk vegrehajtasa\n"\ 

   "\tGeneralo szal: 0.\n"\ 

   "\tVegrehajto szal: %d\n", atoi(argv[1]), omp_get_thread_num()); 

  fflush(stdout); 

  #pragma omp task firstprivate(g) 

  { 

      printf("B taszk - Ez a taszk kerulhet beagyazasra a szulo A taszkba\n"\ 

       "\tGeneralo szal: %d.\n"\ 

       "\tVegrehajto szal: %d\n", g, omp_get_thread_num()); 

      fflush(stdout); 

  } 

  printf("Final taszk befejezodott.\n"); 

  fflush(stdout); 

     } 

 

 if ( omp_get_thread_num() == 1 ) 

     #pragma omp task if(atoi(argv[2])) 

     { 

  printf("C if(%d) taszk vegrehajtasa\n"\ 

   "\tGeneralo szal: 1.\n" 
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   "\tVegrehajto szal: %d\n", atoi(argv[2]), omp_get_thread_num()); 

  fflush(stdout); 

     } 

 

 printf("%d indexu szal befejezodott.\n", omp_get_thread_num()); 

 fflush(stdout); 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

A programot 0 0 parancssori argumentumokkal futtatva az alábbi kimenetet kapjuk: 

user@home> ./hello-task2 

0 indexu szal elindult. 

1 indexu szal elindult. 

C if(0) taszk vegrehajtasa 

        Generalo szal: 1. 

        Vegrehajto szal: 1 

1 indexu szal befejezodott. 

A final(0) taszk vegrehajtasa 

        Generalo szal: 0. 

        Vegrehajto szal: 1 

0 indexu szal befejezodott. 

B taszk - Ez a taszk kerulhet beagyazasra a szulo A taszkba 

        Generalo szal: 1. 

        Vegrehajto szal: 0 

A taszk befejezodott. 

 

user@home> ./hello-task2 

0 indexu szal elindult. 

1 indexu szal elindult. 

0 indexu szal befejezodott. 

A final(0) taszk vegrehajtasa 

        Generalo szal: 0. 

        Vegrehajto szal: 0 

Final taszk befejezodott. 

B taszk - Ez a taszk kerulhet beagyazasra a szulo A taszkba 

        Generalo szal: 0. 

        Vegrehajto szal: 0 

C if(0) taszk vegrehajtasa 

        Generalo szal: 1. 

        Vegrehajto szal: 1 

1 indexu szal befejezodott. 

Az első futtatást elemezzük. Az 1 indexű szál elindul és a C taszkot generálja. Ekkor felfüggeszti a parallel 

régió végrehajtását és a C taszkot futtatja. A C taszk befejeződése után befejezi a párhuzamos régió hátralévő 

részének futtatását. A 0 indexű szál elindul, majd generálja az A taszkot. Az A taszk végrehajtását a feladatokra 

váró 1 indexű szál kezdi meg, majd generálja a B taszkot. Eközben a 0 indexű szál befejezi a futását és 

feladatokra vár. A 0 indexű szál megkapja a B taszkot végrehajtásra majd mindkét szál befejezi a taszkokat és 

véget ér a program futása. A második futtatás hasonlóan módon értelmezhető. Ezzel a teszttel azt demonstráltuk, 

hogy az if(hamis) klóz esetén a generált taszk végrehajtásáig a generáló szál felfüggeszti aktuális feladatának 

végrehajtását, ezzel szemben final(hamis) klóz esetén a generált A és B taszkok végrehajtása között nincsen 

beágyazottsági reláció. 

user@home> ./hello-task  1 1 

0 indexu szal elindult. 

1 indexu szal elindult. 

0 indexu szal befejezodott. 

A final(1) taszk vegrehajtasa 

        Generalo szal: 0. 

        Vegrehajto szal: 0 

B taszk - Ez a taszk kerulhet beagyazasra a szulo A taszkba 

        Generalo szal: 0. 

        Vegrehajto szal: 0 

Final taszk befejezodott. 

1 indexu szal befejezodott. 

C if(1) taszk vegrehajtasa 

        Generalo szal: 1. 
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        Vegrehajto szal: 0 

 

user@home> ./hello-task 1 1 

0 indexu szal elindult. 

1 indexu szal elindult. 

0 indexu szal befejezodott. 

A final(1) taszk vegrehajtasa 

        Generalo szal: 0. 

        Vegrehajto szal: 0 

B taszk - Ez a taszk kerulhet beagyazasra a szulo A taszkba 

        Generalo szal: 0. 

        Vegrehajto szal: 0 

Final taszk befejezodott. 

C if(1) taszk vegrehajtasa 

        Generalo szal: 1. 

        Vegrehajto szal: 0 

1 indexu szal befejezodott. 

Az 1 1 parancssori argumentumokkal az első futtatást elemezzük. Létrejön a 0 indexű szál, generálja az A 

taszkot, majd befejeződik. Ezt követően a 0 indexű szál kapja meg az A taszkot végrehajtásra és generálja a B 

taszkot. A B taszk azonban beágyazásra kerül az A taszkba és az A taszk csak a B taszk végrehajtását követően 

folytatja futását. Az 1 indexű szál elindul, generálja a C taszkot, majd befejeződik. A C taszk végrehajtását a 

feladatokra váró 0 indexű szál kapja. A második futtatás kimenetének elemzésével ugyanezen beágyazási 

viszonyokat lehet felfedezni. 

Megjegyezzük, hogy a taszkok if és final klózokkal történő használatára csak speciális esetekben van 

szükség. A gyakorlatban előforduló problémák nagyon nagy része párhuzamosítható parallel, for és 

sections pragmák használatával. 

2.2.6. Összevont pragmák 

A rövidebb, kényelmesebb és áttekinthetőbb kódolás érdekében a parallel pragma összevonható a for és 

sections pragmákkal. Ekkor minden klóz használható, amely az összevont pragmák valamelyikével 

használható volt, kivételt képez ez alól a for pragma nowait klóza. Az összevont pragmák szintaktikája: 

#pragma omp parallel for [kloz[,kloz]...] 

  utasitas vagy blokk 

#pragma omp parallel sections [kloz[,kloz]...] 

{ 

  [#pragma omp section] 

    blokk 

  [#pragma omp section 

    blokk]... 

} 

2.2.7. Önállóan használható pragmák 

Ezen szakaszban azokat a további pragmákat soroljuk fel, amelyekhez nem tartoznak klózok. 
 

#pragma omp taskyield Ha egy taszkban megadjuk, azzal azt jelezzük, hogy a 

taszk végrehajtása felfüggeszthető egy másik taszk 

végrehajtása érdekében. 
#pragma omp master A konstrukciót követő utasítást vagy blokkot a 

parallel régió szálai közül a master szál fogja 

végrehajtani. 
#pragma omp critical A konstrukciót követő utasítás vagy blokk egy kritikus 

szekció, az OpenMP biztosítja, hogy egyszerre csak 

egy szál hajtsa végre ezt a kritikus szekciót. Ha több 

szál végrehajtása egy időben ér a blokkhoz, akkor abba 

csak egy fog ténylegesen belépni, a többi szál 

megvárja, hogy az az egy szál befejezze a blokk 

végrehajtását. 
#pragma omp barrier Ha elhelyezzük ezt a pragmát egy parallel 
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szekcióban, azzal azt írjuk elő, hogy ezen a ponton az 

egyes szálaknak be kell várniuk egymást. Csak akkor 

folytathatják saját feladatuk végrehajtását, ha az 

OpenMP belső mechanizmusaival érzékeli, hogy 

minden szál megérkezett a barrier-hez. 
#pragma omp taskwait Hatására a taszk felfüggeszti futását egészen addig, 

amíg az általa generált összes taszk végrehajtása be 

nem fejeződött. 

#pragma omp flush Ha az egyes szálakból olyan memóriaterületre 

hivatkozunk, amely éppen megtalálható a 

gyorsítótárban vagy valamely regiszterben, akkor a 

processzor az utóbbi helyen lévő értékekkel fog 

dolgozni, hogy gyorsítsa a program futását. Ez 

azonban ahhoz a problémához vezethet, hogy 

ugyanazon memóriaterületről a különböző szálaknak 

különböző képe lehet (például egy változó értéke az 

egyik szál szerint 1, a másik pedig 2-nek látja. Nyilván 

ez annak köszönhető, hogy a közös változót 

valamelyik szál módosította, ez a módosítás azonban 

még csak a gyorsítótárban vagy a regiszterekben 

történt meg, a memóriában még nem jelentkezett. Ezen 

problémát oldhatjuk meg a flush pragma 

használatával: ha valamely ponton megjelenik, akkor 

az egyes szálak által látott memóriakép 

szinkronizálásra kerül. 

#pragma omp ordered Egy for pragmát követő ciklusban adhatjuk meg: 

hatására a pragmát követő utasítást vagy blokkot 

biztosan a ciklusváltozó rendezésének megfelelő 

sorrendben hajtják végre a szálak, azaz minden szál 

megvárja, amíg az általa futtatott iteráció indexétől a 

megfelelő rendezés szerint kisebb indexű iterációk 

befejezik a blokk futtatását. 
#pragma omp atomic 

Változók olvasásának és írásának értéke rögtön 

megjelenhet a memóriában, ha a megfelelő utasítás 

előtt az atomic pragmát használjuk. A pragmát tehát 

egyetlen utasítás követi, amely a következő formájú 

lehet (x az érintett változó): 

• v= x; (olvasás), 

• x= kifejezes; (írás, értékadás), 

• x++;, ++x;, x--;, --x; (inkrementálás, 

dekrementálás), 

• x binaris_operator= kifejezes, x= x 

binaris_operator kifejezes. 

Az atomic pragmával megjelölt utasítás tehát egy 

elemi kritikus szekciónak tekinthető, azaz egyszerre 

csak egy szál hajthatja végre és a végrehajtást 

követően minden szál ugyanazon memóriaképet látja 

az érintett változóról. 

#pragma omp atmoic capture Az atomic pragma után csak egyetlen utasítást 

használhatunk. Abban a speciális esetben, ha 

ugyanazon változót érintő két utasítást szeretnénk az 

atomic pragmával atomi műveletté tenni, 
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összevonhatjuk azokat egy blokkba és a blokk előtt az 

atomi capture pragmát kell használnunk. 

A bemutatott, klóz nélkül használható pragmák működését néhány egyszerű példaprogramon keresztül 

szemléltetjük. Elsőként térjünk vissza a parallel pragmánál vizsgált példaprogramhoz, ahol láthattuk, hogy a 

szálak által közösen használt i változó nem ugyanúgy viselkedik a különböző futtatások esetén. Ennek oka 

természetesen az volt, hogy egyszerre több szál is olvashatta írhatta azt, amely egy versenyhelyzet nem 

megfelelő kezelését jelentette. A problémát a critical és atomic pragmákkal orvosolhatjuk: 

4.8. példa - hello-parallel.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <omp.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

 int i= 0, j= 1, k= 1, l= 3; 

 printf("i: %d j: %d k: %d l: %d\n", i, j, k, l); 

 

 #pragma omp parallel if(atoi(argv[1])), num_threads(4), default(none), shared(i), 

firstprivate(j), private(k), reduction(*:l) 

 { 

  #pragma omp critical 

      ++i; 

  printf("Hello world i: %d j: %d k: %d l: %d\n", i, ++j, ++k, ++l); 

 } 

 

 printf("i: %d j: %d k: %d l: %d\n", i, j, k, l); 

 

 return 0; 

} 

 

./hello-parallel 1 

i: 0 j: 1 k: 1 l: 3 

Hello world i: 1 j: 2 k: 1 l: 2 

Hello world i: 2 j: 2 k: 1 l: 2 

Hello world i: 4 j: 2 k: 32528 l: 2 

Hello world i: 3 j: 2 k: 1 l: 2 

i: 4 j: 1 k: 1 l: 48 

A futtatást akárhányszor ismételjük, az i értéke mindig 4-ig fog növekedni, mert a critical pragmának 

köszönhetően az OpenMP megfelelő módon kezeli a kritikus szekciót. Megjegyezzük, hogy magát az printf 

függvény hívást is elhelyezhettük volna a kritikus szekcióban, azonban szem előtt tartjuk azt a tapasztalatot, 

hogy a kritikus szekciókat a lehető legkisebbre kell szervezni. A fentitől kicsit gyorsabb, de ugyanúgy helyes 

működést kapunk, ha a critical pragma helyett az atomic pragmát használjuk. A sebességkülönbség annak 

köszönhető, hogy a fordítóprogram más mechanizmusokat alkalmaz az összetettebb kritikus szekciókhoz és az 

elemi kritikus szekciókhoz tartozó versenyhelyzetek kezelésére. A sebességkülönbséget az illesztett szűrés 

OpenMP párhuzamosítása során vizsgáljuk meg alaposabban. 

Az ordered pragma használatához egy olyan ciklust írunk, amelyben a ciklusváltozó kiírását az ordered 

pragma után helyezzük el: 

4.9. példa - hello-for.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <omp.h> 

 

#define N 10 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i; 
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    #pragma omp parallel num_threads(N) 

    { 

 #pragma omp for schedule(guided, 1), ordered 

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

 { 

  printf("%d ", i); fflush(stdout); 

  #pragma omp ordered 

   printf("o%d ", i); fflush(stdout); 

 } 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

user@home> ./hello-for 

2 0 o0 4 5 6 7 8 9 1 o1 3 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 

Ahogy az a program kimenetéből látható, a ciklusváltozók első kiírása teljesen véletlenszerűen történik, annak 

függvényében, hogy milyen sorrendben sikerül meghívniuk a printf függvényt az egyes szálaknak. Az 

ordered pragmát követő printf függvényhívás azonban már a ciklusváltozók sorrendjében történik. Az 

ordered pragma használatához a for pragmában is használnunk kell az ordered klózt. 

2.3. Könyvtári függvények 

A könyvtári függvények célja, hogy a párhuzamos végrehajtás bizonyos paramétereit dinamikusan, a program 

futása közben tudjuk vezérelni. 

2.3.1. Párhuzamos futtatás paramétereit lekérdező/beállító függvények 

Az alábbi szakaszban azokat a legfontosabb függvényeket foglaljuk össze, amelyekkel a párhuzamosítás 

paramétereit kérdezhetjük le vagy állíthatjuk be dinamikusan. 
 

void omp_set_num_threads(int num_threads); Paraméterével a következő parallel pragma 

párhuzamos végrehajtásában résztvevő szálak számát 

állíthatjuk be. Ha a pragmában használjuk a 

num_threads klózt, akkor az utóbbi érvényesül. 
int omp_get_num_threads(); Egy párhuzamos végrehajtásban lekérdezhetjük a 

régiót párhuzamosan végrehajtó szálak számát. 

int omp_get_thread_limit(); Visszatérési értéke a maximálisan létrehozható szálak 

száma. 

int omp_get_max_threads(); A num_threads klóz nélküli párhuzamos 

végrehajtásokhoz maximálisan felhasználható szálak 

számát kérdezhetjük le vele. 

int omp_get_thread_num(); A függvényt futtató szál azonosítóját kérdezhetjük le 

vele. 

int omp_get_nested(); Visszatérési értéke logikai, jelentése, hogy 

engedélyezzük-e egymásba ágyazott parallel 

konstrukciók párhuzamosítását. Az beágyazottság arra 

utal, hogy egy parallel régióban elhelyezhetünk 

további parallel régiókat, amelyek azonban csak 

akkor kerülnek párhuzamos végrehajtásra, ha ezt a 

lehetőséget külön beállítjuk. A beágyazott 

párhuzamosítást óvatosan kell használni, mert könnyen 

nőhet robbanásszerűen a létrehozott szálak száma, ami 

teljesítménycsökkenéshez vezethet. 

int omp_set_nested(int nested); A függvény paramétere logikai érték, a beágyazott 

párhuzamos végrehajtást engedélyezhetjük vagy 

tilthatjuk le vele. 
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int omp_get_max_active_levels(); Az egymásba ágyazható párhuzamosan futó parallel 

konstrukciók számát kérdezhetjük le vele. Több 

parallel régiót is egymásba ágyazhatunk, azonban 

egy mélységen túl szekvenciálisan kerülnek 

végrehajtásra. 

int omp_get_max_active_levels(int 

max_levels); 
Az egymásba ágyazható párhuzamosan futó parallel 

konstrukciók számát adhatjuk meg paraméterével. 
int omp_get_level(); Visszatérési értéke a függvényhívás helyén az 

egymásba ágyazott parallel konstrukciók száma. 
int omp_get_active_level(); Visszatérési értéke a függvényhívás helyén az 

egymásba ágyazott párhuzamosan futó parallel 

konstrukciók száma. A különbség az 

omp_get_level() függvénnyel összehasonlítva, hogy 

az egymásba ágyazható párhuzamos régiók száma 

véges. Ha ettől nagyobb mélységben történik 

beágyazás, az omp_get_max_active_levels() 

értéktől mélyebben lévő konstrukciók szekvenciálisan 

fognak futni. 

int omp_get_team_size(int level); Beágyazott párhuzamosítás esetén a függvényt hívó 

szál esetén a level szinten található egy parallel 

konstrukció. A függvény ezen parallel konstrukciót 

végrehajtó szálak számát adja vissza. 
int omp_get_ancestor_thread_num(int level); Beágyazott párhuzamosítás esetén a függvényt hívó 

szál level szinten található ősének azonosítóját 

kérdezhetjük le. 

int omp_in_parallel(); Visszatérési értéke igaz, ha egy párhuzamosan 

végrehajtott blokkban hívtuk, ellenkező esetben hamis. 

int omp_set_schedule(omp_sched_t kind, int 

modifier); 
A ciklusváltozó által befutott tartomány felosztását és 

ütemezését állíthatjuk be, azon for pragmák esetén, 

amelyekben a kind klózban a runtime paramétert 

specifikáltuk. Első paramétere az omp_sched_static, 

omp_sched_dynamic, omp_sched_guided és 

omp_sched_auto konstansok egyike, második 

paramétere az esetleges chunk_size érték. 
void omp_get_schedule(omp_sched_t* kind, 

int* modifier); 
A párhuzamosan végrehajtott ciklusok futásidőben 

beállítható ütemezési módját kérdezhetjük le a két 

output paraméterben. 

A függvények felhasználásával megismerhetjük az OpenMP implementáció néhány paraméterének 

alapértelmezett beállítását (például beágyazhat párhuzamos végrehajtás engedélyezése), a hardverkörnyezet 

jellemzőit (processzorok száma), illetve dinamikusan vezérelhetjük a párhuzamosítás végrehajtás néhány fontos 

jellemzőjét. Tekintsük az alábbi példakódot és értelmezzük néhány futtatás kimenetét. 

4.10. példa - hello-library.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <omp.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

 int i; 

 

 omp_set_num_threads(atoi(argv[1])); 

 omp_set_nested(atoi(argv[2])); 

 omp_set_max_active_levels(atoi(argv[3])); 

 

 printf("fizikai processzorok szama: %d\n", omp_get_num_procs()); 

 printf("beagyazott parhuzamositas engedelyezve: %d\n", omp_get_nested()); 
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 printf("num_threads kloz nelkul a szalak szama: %d\n", omp_get_max_threads()); 

 printf("a letrehozhato szalak maximalis szama: %d\n", omp_get_thread_limit()); 

 printf("a parhuzamosan futo beagyazott regiok szama: %d\n", 

omp_get_max_active_levels()); 

 fflush(stdout); 

 

 #pragma omp parallel for 

 for ( i= 0; i < 2; ++i ) 

 { 

     printf("parallel - szal: %d/%d\n" \ 

      "\tparhuzamos blokkban: %d\n" \ 

      "\tszint: %d\n" \ 

      "\taktiv szint: %d\n", 

      omp_get_thread_num(), omp_get_num_threads(), omp_in_parallel(), 

      omp_get_level(), omp_get_active_level()); 

     fflush(stdout); 

     #pragma omp parallel num_threads(2) 

     { 

      printf("-------- beagyazott parallel - szal: %d/%d\n" \ 

       "\t\tparhuzamos blokkban: %d\n" \ 

       "\t\tszint: %d\n" \ 

       "\t\taktiv szint: %d\n" \ 

       "\t\tletrehozo szal: %d/%d\n", 

       omp_get_thread_num(), omp_get_num_threads(), omp_in_parallel(), 

       omp_get_level(), omp_get_active_level(), 

       omp_get_ancestor_thread_num(omp_get_level()-1), 

       omp_get_team_size(omp_get_level()-1)); 

      fflush(stdout); 

     } 

 } 

 return 0; 

} 

 

user@home> ./hello-library 3 0 2 

fizikai processzorok szama: 4 

beagyazott parhuzamositas engedelyezve: 0 

num_threads kloz nelkul a szalak szama: 3 

a letrehozhato szalak maximalis szama: 2147483647 

a parhuzamosan futo beagyazott regiok szama: 2 

parallel - szal: 1/3 

        parhuzamos blokkban: 1 

        szint: 1 

        aktiv szint: 1 

-------- beagyazott parallel - szal: 0/1 

                parhuzamos blokkban: 1 

                szint: 2 

                aktiv szint: 1 

                letrehozo szal: 1/3 

parallel - szal: 0/3 

        parhuzamos blokkban: 1 

        szint: 1 

        aktiv szint: 1 

-------- beagyazott parallel - szal: 0/1 

                parhuzamos blokkban: 1 

                szint: 2 

                aktiv szint: 1 

                letrehozo szal: 0/3 

A ciklust végrehajtó szálak száma három, ezekből azonban csak kettő indul el, hiszen a ciklus két lépésből áll. A 

beágyazott párhuzamosítás nincs engedélyezve, ezért a beágyazott parallel régió szekvenciálisan kerül 

végrehajtásra. A beágyazás szintje 2, azonban az aktív szint csak 1, hiszen a második szint már nem aktív, nem 

párhuzamosan fut. Vegyük észre, hogy az omp_in_parallel a passzív párhuzamos régiók esetén is igaz 

visszatérési értéket ad. 

user@home> ./hello-library 3 1 2 

fizikai processzorok szama: 4 

beagyazott parhuzamositas engedelyezve: 1 

num_threads kloz nelkul a szalak szama: 3 

a letrehozhato szalak maximalis szama: 2147483647 

a parhuzamosan futo beagyazott regiok szama: 2 
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parallel - szal: 0/3 

        parhuzamos blokkban: 1 

        szint: 1 

        aktiv szint: 1 

parallel - szal: 1/3 

        parhuzamos blokkban: 1 

        szint: 1 

        aktiv szint: 1 

-------- beagyazott parallel - szal: 0/2 

                parhuzamos blokkban: 1 

                szint: 2 

                aktiv szint: 2 

                letrehozo szal: 0/3 

-------- beagyazott parallel - szal: 1/2 

                parhuzamos blokkban: 1 

                szint: 2 

                aktiv szint: 2 

                letrehozo szal: 0/3 

-------- beagyazott parallel - szal: 1/2 

                parhuzamos blokkban: 1 

                szint: 2 

                aktiv szint: 2 

                letrehozo szal: 1/3 

-------- beagyazott parallel - szal: 0/2 

                parhuzamos blokkban: 1 

                szint: 2 

                aktiv szint: 2 

                letrehozo szal: 1/3 

A második végrehajtás során engedélyeztük a beágyazott párhuzamosítást, így a beágyazott parallel régió az 

elvárásoknak megfelelően négy alkalommal fut le. A beágyazás szintje és az aktív beágyazott párhuzamos 

régiók szintje egyaránt kettő. 

user@home> ./hello-library 3 1 1 

fizikai processzorok szama: 4 

beagyazott parhuzamositas engedelyezve: 1 

num_threads kloz nelkul a szalak szama: 3 

a letrehozhato szalak maximalis szama: 2147483647 

a parhuzamosan futo beagyazott regiok szama: 1 

parallel - szal: 1/3 

        parhuzamos blokkban: 1 

        szint: 1 

        aktiv szint: 1 

parallel - szal: 0/3 

        parhuzamos blokkban: 1 

        szint: 1 

        aktiv szint: 1 

-------- beagyazott parallel - szal: 0/1 

                parhuzamos blokkban: 1 

                szint: 2 

                aktiv szint: 1 

                letrehozo szal: 0/3 

-------- beagyazott parallel - szal: 0/1 

                parhuzamos blokkban: 1 

                szint: 2 

                aktiv szint: 1 

                letrehozo szal: 1/3 

A harmadik végrehajtás során a beágyazott és párhuzamosan végrehajtható parallel régiók számát egyre 

korlátoztuk. Ebben az esetben a beágyazott párhuzamos régió ismét szekvenciálisan fut le, logikailag továbbra is 

a második párhuzamosítási szinten van, azonban az aktív szintek száma megint csak egy. 

2.3.2. Hozzáférést korlátozó függvények 

A párhuzamos programozás elméletében és több technológiában implementáció szinten is megjelenik a zár1 

fogalma, amely a kölcsönös kizárás megvalósításának egyik explicit eszköze. A zárak fő tulajdonsága, hogy 

egyszerre csak egy szál zárolhatja őket. A zárak implementáció szinten bizonyos típusú változóként jelennek 

                                                           
1Más technológiákban megegyeznek a mutex-változókkal, ahol a mutex kifejezés a mutual exclusion-re, vagyis kölcsönös kizárásra utal. 
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meg, amelyek kezelésére megfelelő függvények állnak rendelkezésünkre. Az OpenMP technológiában a zárak 

típusa omp_lock_t. A zárakhoz kapcsolódó műveleteket az alábbi függvények valósítják meg OpenMP-ben. 
 

void omp_init_lock(omp_lock_t* lock); Inicializálja a paraméterként kapott zárat. 

void omp_destroy_lock(omp_lock_t* lock); Felszabadítja a paraméterként kapott zárat. 
void omp_set_lock(omp_lock_t* lock); A függvény megpróbálja zárolni a zárat. A függvény 

blokkolja a végrehajtó szál futását egészen addig, amíg 

a paraméterként kapott zárat zárni nem tudja. 

void omp_unset_lock(omp_lock_t* lock); Kinyitja a paraméterként kapott zárat. 
int omp_test_lock(omp_lock_t* lock); A függvény megpróbálja zárni a paraméterként kapott 

zárat, ha sikerül, logikai igaz visszatérési értékkel jelzi; 

ha nem sikerül, hamis visszatérési értékkel ad és a 

hívási környezet végrehajtása folytatódhat, azaz nem 

blokkolja a szál végrehajtásának futását. 

Az OpenMP a zárakhoz hasonló mechanizmusokkal valósítja meg a kölcsönös kizárást implicit módon a 

critical pragma használata esetén. Ha kölcsönös kizárás szeretnénk alkalmazni, de a kód összetettebb annál, 

minthogy critical pragmákkal elegánsan és hatékonyan kezelhetnénk azt, akkor javasolt explicit zárakat 

használni. Példaként tekintsük a parallel, critical és atomic pragmáknál vizsgált példaprogramot, melyben 

a kölcsönös kizárást most explicit módon, zárakkal oldjuk meg. 

4.11. példa - hello-parallel.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <omp.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

 int i= 0, j= 1, k= 1, l= 3; 

 omp_lock_t lock; 

 omp_init_lock(&lock); 

 

 printf("i: %d j: %d k: %d l: %d\n", i, j, k, l); 

 

 #pragma omp parallel if(atoi(argv[1])), num_threads(4), default(none), shared(i), 

firstprivate(j), private(k), reduction(*:l), shared(lock) 

 { 

  omp_set_lock(&lock); 

  ++i; 

  omp_unset_lock(&lock); 

 

  printf("Hello world i: %d j: %d k: %d l: %d\n", i, ++j, ++k, ++l); 

 } 

 

 printf("i: %d j: %d k: %d l: %d\n", i, j, k, l); 

 

 omp_destroy_lock(&lock); 

 

 return 0; 

} 

 

user@home> ./hello-parallel 1 

i: 0 j: 1 k: 1 l: 3 

Hello world i: 1 j: 2 k: 1 l: 2 

Hello world i: 3 j: 2 k: 32577 l: 2 

Hello world i: 2 j: 2 k: 1 l: 2 

Hello world i: 4 j: 2 k: 1 l: 2 

i: 4 j: 1 k: 1 l: 48 

A végrehajtás ismét helyes, az i változó 4-ig vesz fel értékeket, a zárolási mechanizmusnak megfelelően az i 

változó értékét csak egyetlen szál módosíthatja. Figyeljük meg, hogy a létrehozot lock változó shared 

tulajdonságát be kell állítanunk a parallel pragma megfelelő klózjának használatával. 
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2.3.3. Időmérést támogató függvények 

A pontos időmérés a párhuzamos végrehajtás monitorozásának egy fontos eszköze, ezért a legtöbb technológia 

saját függvényeket biztosít a ,,faliórának'' (wall time) megfelelő idő mérésére2. Ahogy azt korábban említettük, 

az ANSI C sztenderd könyvtári függvényei nem biztosítanak lehetőséget pontos időmérésre, ezért az OpenMP 

függvényei lesznek azok, amelyeket az illesztett szűrés párhuzamosítása során is felhasználunk az eltelt idő 

mérésére. 
 

double omp_get_wtime(); Visszatérési értéke a pontos rendszeridő, 

másodpercekben. 
double omp_get_wtick(); Visszatérési értéke az omp_get_wtime() függvény 

pontossága. 

2.4. Környezeti változók 

A környezeti változókkal a munkamenetek szintjén állíthatjuk be a párhuzamos futtatás egyes paramétereit, 

programunk újrafordítása és dinamikus paraméterek alkalmazás szintű megjelenése nélkül. Általánosan 

elmondhatjuk, hogy a környezeti változók paraméterei csak akkor érvényesülnek, ha a megfelelő könyvtári 

függvényeket nem használjuk. Másként fogalmazva ha a könyvtári függvényekkel állítunk be egy paramétert, az 

erősebb, mintha környezeti változóval állítanánk be azt. 
 

OMP_SCHEDULE Értéke type[,chunk] formátumú, ahol a type 

lehetséges értékei static, dynamic, guided vagy 

auto lehet, a chunk értéke pedig a korábban leírtakkal 

azonos esetekben és jelentéssel jelenhet meg. 
OMP_NUM_THREADS A num_threads klóz nélküli parallel régiókban 

használt szálak számát állíthatjuk be értékével. 

OMP_NESTED Értéke true vagy false és a beágyazott parallel 

régiók párhuzamos végrehajtását kapcsolhatjuk ki 

vagy be vele. 

OMP_MAX_ACTIVE_LEVELS Értékével az egymásba ágyazott, párhuzamosan futó 

parallel régiók számát adhatjuk meg. 

OMP_THREAD_LIMIT A párhuzamosítás során egyszerre létező szálak 

maximális számát állíthatjuk be. 

3. Az illesztett szűrés párhuzamosítása 

Jelen szakaszban a megismert OpenMP technológia eszközeivel párhuzamosítjuk az illesztett szűrés 

algoritmusát, összehasonlítjuk az egyes párhuzamosítási pontokon elérhető sebességnövekedést, majd 

megvizsgáljuk, hogy a korábban leírt törvények segítségével hogyan becsülhetjük a további processzorok 

bevonása során elérhető teljesítménynövekedést. 

3.1. Fordítás 

Mindenek előtt ne feledjük, hogy azokban a fájlokban, amelyekben OpenMP pragmákat vagy könyvtári 

függvényeket szeretnénk használni, szükség van az omp.h header fájlra. Be kell állítanunk továbbá a megfelelő 

fordítási kapcsolót, azaz bele kell kerülnie a fordítási parancsba a fordítótól függő, OpenMP használatot jelző 

fordítási kapcsolónak. Fontos kiemelni, hogy abban az esetben, ha nem adjuk meg a kapcsolót, nem fogunk 

fordítási vagy futtatási hibát kapni, viszont a programunk szekvenciális marad. GCC fordító esetén a 

használandó fordítási kapcsoló a -fopenmp, amelyet legegyszerűbben a forráskód gyökérkönyvtárában található 

CMakeLists.txt konfigurációs fájlban adhatunk meg. Fordítási kapcsolók megadására a CMAKE_C_FLAGS 

változót használhatjuk, azaz nincs más dolgunk, mint hogy a forráskód gyökérkönyvtárában található 

CMakeLists.txt fájlhoz hozzáadjuk az alábbi sort: 

                                                           
2Az időmérés másik módja (amit a time.h header függvényei támogatnak) a processzor óraciklusainak száma és a processzor frekvenciája 

alapján történő időmérés. 
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SET(CMAKE_C_FLAGS -fopenmp) 

Konfigurálás (a cmake program futtatása) után, ha újrafordítjuk a kódot, a -fopenmp kapcsolónak meg kell 

jelennie a fordítási és linkelési parancsokban. 

3.2. Időmérés 

Az OpenMP alapú párhuzamos programozás első lépéseként létrehozunk egy stopper struktúrát és néhány 

kapcsolódó függvényt, hogy pontos és kényelmes időmérést végezhessünk a programjainkban. Ahogy azt 

korábban láttuk, mérhetünk végrehajtási időket profiler szoftverekkel, ez azonban csak a kód egyes részeinek 

egymáshoz viszonyított futásidejéről ad információt, a profilerek használata ugyanis nagyban lassítja az egész 

program végrehajtását, nem beszélve arról, hogy egyes profiling opciókhoz debug módban kell fordítanunk. 

Ezzel szemben a programunkban, megfelelő függvények segítségével történő időmérés erőforrásigénye nagyon 

kicsi, így szinte egyáltalán nem befolyásolja futási időt. A legtöbb operációs rendszer biztosít magasszintű 

eszközöket programok futási idejének mérésére (például Linux környezetben a time program), azonban ezekkel 

csak a teljes program futási idejét mérhetjük. A szoftverben megjelenő időmérő eszközök ezzel szemben 

lehetővé teszik különböző vezérlési utak és tetszőleges műveletek futásidejének mérését, ezáltal jóval 

rugalmasabb megoldásokat tesznek lehetővé. A különböző operációs rendszerek nagy pontosságú fejlesztői 

eszközöket is biztosítanak időmérésre (például Linux környezetben a sys/time.h header gettimeofday 

függvénye), ezek hátránya azonban, hogy a kapott kód nem lesz hordozható, ami napjainkban egy fontos 

szempontnak tekinthető. 

A fentiek alapján tehát indokolt, hogy futási idők méréséhez interoperábilis, kis erőforrásigényű, forráskód 

szinten megjelenő eszközökkel tudjunk pontos, valós időt (,,falióra időt'', wall-time) mérni. A sztenderd 

könyvtár time.h header-jében lévő függvényekkel erre nincs lehetőségünk, mert azok processzor-időt (CPU-

time) mérnek. A kétféle időmérés különbségére a következő szakaszban világítunk rá. Az OpenMP 

omp_get_wtime függvénye azonban megfelel a céljainknak, így az illesztett szűrés kódjában jelenleg is 

megtalálható stopper struktúra mellé újabb, az OpenMP függvényeit használó időmérő eszközt hozunk létre 

stopperOMP néven és elkészítjük a stopper indítását, megállítását és az eltelt időintervallum címkézett kiírását 

megvalósító függvényeket. 

4.12. példa - stopper.h:30-52 

 

/** OpenMP alapu stopper tipus*/ 

typedef struct stopperOMP 

{ 

  double begin; /// stopper futasanak kezdete 

  double end;  /// stopper futasanak vege 

} stopperOMP; 

 

/** stoppperOMP inditasa 

 * @param st az inditando stopperOMP cime 

 */ 

void startSOMP(stopperOMP* st); 

 

/** stopperOMP megallitasa 

 * @param st a megallitando stopperOMP cime 

 */ 

void stopSOMP(stopperOMP* st); 

 

/** idotartamot cimkezve kiiro printf 

 * @param st az idointervallumot tartalmazo stopper cime 

 * @param fmt a printf-hez hasonlo ertelemben vett formatumsztring 

 * @return a kiirt karakterek szama 

 */ 

int tprintfOMP(stopperOMP* st, const char* fmt, ...); 

 

4.13. példa - stopper.c:36-56 

 

void startSOMP(stopperOMP *st) 

{ 

  st->begin= omp_get_wtime(); 
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} 

 

void stopSOMP(stopperOMP *st) 

{ 

  st->end= omp_get_wtime(); 

} 

 

int tprintfOMP(stopperOMP *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); 

} 

 

3.3. Képpont szintű párhuzamosítás 

A képpont szintű párhuzamosítás a filter.c fájlban implementált applyFS függvény törzsében található 

ciklus párhuzamosítását jelenti. Maga a párhuzamosítás legegyszerűbben a for ciklus párhuzamosítására 

vonatkozó összetett pragmával végezhető el (parallel for). 

4.14. példa - filter.c:110-118 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i; 

 

  #pragma omp parallel for 

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

    output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

} 

 

A kód lefordítása után a ciklus párhuzamosan fut, a szálak száma az elérhető processzormagok számával 

egyezik meg. Futtassuk a kódot egy több processzormaggal rendelkező számítógépen és használjuk a stopper 

struktúrát, azaz time.h alapú időmérést. A program futtatása során validálási célra használhatjuk Linux 

környezetben a time programot. A time program három különböző időeredményt ad: a "real" idő a felhasználó 

által érzékelt idő, a "user" idő a processzor által a folyamat végrehajtására fordított idő, a "sys" idő a processzor 

által a folyamat végrehajtása során kernel-módban (rendszerhívásokkal) töltött idő. 

user@home> time app/mfilter lena.pgm 2.0 0.2 0.5 lena-test.pgm 

11.570 

 

real    0m4.566s 

user    0m11.605s 

sys     0m0.000s 

Ha egy igazi, fizikai órán is mérjük a végrehajtás idejét, azt kapjuk, hogy az 4-5 másodperc között van. Ez 

megfelel a time program által mért "real" időnek. A time.h függvényeivel azonban 11,5 másodpercet mértünk, 

ami a time program "user" idejének felel meg. Mi az oka a különbségnek? Mit jelent a processzor-idő egy 

párhuzamosan futó program esetén? Ahogy már korábban utaltunk rá, a time.h függvényei processzor-időt 

mérnek, azaz a processzor által a program végrehajtására fordított óraciklusok számát, s ezekből a processzor 

frekvenciájának ismeretében (a CLOCKS_PER_SEC nevesített konstans alapján) számítjuk ki az eltelt időt. 

Párhuzamos végrehajtás esetén a processzor-idő a végrehajtásra használt összes processzor óraciklusainak 

összegét jelenti, így a program párhuzamos végrehajtása során a time.h függvényeivel mért idő nem csökken. 

A processzor-idő tehát a processzorok számától többé-kevésbé függetlenül, a végrehajtandó feladatok 

számításigényére jellemző mennyiségnek tekinthető. (Azért használtuk a többé-kevésbé kifejezést, mert több 

szál menedzseléséhez további műveletekre van szükség, így az óraciklusok száma valójában növekedhet is.) Ez 
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a megközelítés tehát nem alkalmas arra, hogy a párhuzamosítás során elért sebességnövekedést mérjünk. 

Végezzünk újabb teszteket, amelyekben már az OpenMP alapú időmérést használjuk: 

user@home> time app/mfilter lena.pgm 2.0 0.2 0.5 lena-test.pgm 

4.175932 

 

real    0m4.208s 

user    0m11.445s 

sys     0m0.020s 

Amint azt a kimenetekből láthatjuk, az OpenMP alapú időmérés már a "real" időt közelíti néhány 

századmásodperces pontossággal, azaz a felhasználó által ténylegesen érzékelt, valós idővel arányos. A néhány 

századmásodpercnyi különbség abból adódik, hogy a programban végrehajtott időmérés a program elindulását 

követően, néhány utasítás után indul, és a visszatérési érték meghatározása előtt ér véget, tehát a program 

inicializálása (,,felállása'') és befejeződése nincs benne. Ez azonban a későbbiekben nem jelent számunkra 

hátrányt, a stopperOMP indítása és megállítása közötti kódrész futásának idejét viszont pontosan mérjük. 

Megjegyezzük, hogy az OpenMP-hez hasonlóan nagyon sok párhuzamos programozási eszközöket tartalmazó 

programkönyvtár biztosít lehetőséget pontos időmérésre, ez nem véletlen: használjuk ezeket a függvényeket! 

Térjünk vissza a képpont szintű párhuzamosításhoz. Alapértelmezetten a parallel for pragma a 

rendelkezésre álló összes processzorra párhuzamosítja az őt követő for ciklust. Ez nem mindig jó megközelítés, 

hiszen nem mindig cél, hogy az összes rendelkezésre álló processzort lefoglaljuk a programunkkal. Használjuk 

az omp_set_num_threads függvényt, hogy dinamikusan, parancssori argumentummal vezérelve állíthassuk be 

a párhuzamos végrehajtáshoz használt szálak számát. A fentiek értelmében vegyünk fel egy threads nevű, 

egész típusú, globális változót a filter.h header-be, és állítsuk be értékét a 6. parancssori argumentumból, 

majd állítsuk a végrehajtásra használt szálak számát a threads változóban tárolt értékre! Az applyFS függvény 

az alábbi módon módosul. 

4.15. példa - filter.c:110-118 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i; 

 

  omp_set_num_threads(threads); 

 

  #pragma omp parallel for 

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

    output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

} 

 

user@home> time bin/mfilter lena.pgm 4.0 20 0.5 lena-test.pgm 1 

11.964643 

 

real    0m11.967s 

user    0m11.957s 

sys     0m0.004s 

user@home> time bin/mfilter lena.pgm 4.0 20 0.5 lena-test.pgm 2 

7.951983 

 

real    0m7.954s 

user    0m13.905s 

sys     0m0.004s 

user@home> time bin/mfilter lena.pgm 4.0 20 0.5 lena-test.pgm 3 

4.027279 

 

real    0m4.029s 

user    0m11.965s 

sys     0m0.008s 

user@home> time bin/mfilter lena.pgm 4.0 20 0.5 lena-test.pgm 4 

3.041396 

 

real    0m3.044s 
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user    0m11.973s 

sys     0m0.012s 

Ahogy az a különböző számú szálakon történő futtatások kimeneteiből látható, a "real" futási idő a szálak 

számának növelésével az elvárásoknak megfelelően csökken, a "user" idő, azaz a processzor-idő, azonban 

növekszik. Két szálon történő futtatásnál meglepő kiugrást tapasztalhatunk, azonban lassú de konstans 

növekedés figyelhető meg, akárcsak a kernel-módban töltött "sys" időknél is, amit úgy értelmezhetünk, hogy a 

növekvő számú szálak menedzselése egyre több időbe kerül. Természetesen ezen három idő közül számunkra a 

falióra-idő, azaz a "real" idő a legfontosabb, amit pontosan tudunk tehát mérni az OpenMP eszközeivel a 

programban, annak futása során. 

Végezzünk futtatási teszteket 2 szálon a korábban megbeszélt szűrő paraméter konfigurációkkal és hasonlítsuk 

össze az eredményeket a szekvenciális végrehajtások eredményeivel (4.1. ábra). 

4.1. ábra - Szekvenciális és OpenMP futási idők összehasonlítása. 
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Ahogy az a teszteredményekből látható, a párhuzamosítási megoldás az elvárt teljesítménynövekedést hozza: 2 

szálon történő végrehajtáskor a futási idő szemmel láthatóan a felére csökken. 

3.4. Szűrőhalmaz szintű párhuzamosítás 

Az első megoldásnál, azaz a képpont szintű párhuzamosításnál kihasználtuk, hogy a képpontok feldolgozása 

során a szálak egymástól független műveleteket hajtanak végre. Nem kellett foglalkoznunk kölcsönös kizárás 

megvalósításával, mert az egyes szálak diszjunkt memóriaterületekre írták az illesztett szűrő válaszát és azt más 

szál biztosan nem olvasta. A szűrőhalmaz szintű párhuzamosításnál kicsit nehezebb a dolgunk. A cél az egyes 

szűrők párhuzamos alkalmazása: úgy szeretnénk módosítani a programot, hogy a képpontokat szekvenciálisan 

dolgozzuk fel, viszont minden képpont feldolgozása során az egyes szűrők válaszát külön szálak számítsák ki: 

az applyFSn függvényben található for ciklust kell párhuzamosítanunk. Ügyelnünk kell rá, hogy az egyes 

szűrőválaszok maximumának meghatározásakor az aktuális legnagyobb értéket a szálak egyszerre is 

vizsgálhatják, írhatják és olvashatják, ami határozatlan eredményhez vezethet (hasonló a szituáció az parallel 

pragmánál bemutatott példaprogramban a különböző futtatások során különböző értéket felvevő i változó 

esetéhez)). Az aktuális legnagyobb érték vizsgálata tehát versenyhelyzetet teremt, a kritikus szekció a 

ciklusmagban található feltételes szerkezet, ezért kölcsönös kizárást kell megvalósítanunk ezen a ponton. 

A korábbiak alapján a for-ciklus párhuzamos végrehajtását egyetlen parallel for pragmával 

megvalósíthatjuk, a kölcsönös kizáráshoz azonban további pragmá(ka)t kell használnunk. Mivel a kritikus 

szekció nem atomi művelet és nem is két atomi műveletből álló blokk, nem használhatjuk a atomic pragmát, a 

megoldás tehát a critical pragma használata. A párhuzamos végrehajtás során, ha több szál egyszerre érkezik 

a kritikus szekcióhoz, abba csak egyikük fog belépni, a többi szál várakozik, így nem fordulhat elő a következő, 

hibás eredményhez vezető szituáció: tegyük fel, hogy az A szál a maxValue=-1 értéket olvassa, és úgy dönt 

hogy felülírja azt a saját value= 2 értékével. Az olvasás és írás közötti pillanatban azonban a B szál beírja a 10 

értéket a maxValue változóba. Ezt követően az A szál beírja a 2 értéket, így a 10-et elveszítjük, annak ellenére, 

hogy az nagyobb, mint a 2. 

4.16. példa - filter.c:96-112 

float applyFSn(filterSet* fs, image* input, int n) 

{ 

  float value, maxValue= -FLT_MAX; 

  int i; 

 

  #pragma omp parallel for 

  for ( i= 0; i < fs->n; ++i ) 

  { 

    value= applyFn(fs->f[i], input, n); 

    #pragma omp critical 

    { 

      if ( value > maxValue ) 

 maxValue= value; 

    } 

  } 

  return maxValue; 

} 

 

Általánosan elmondhatjuk, hogy ha valamely műveletre egy programkönyvtár beépített eszközzel rendelkezik, 

érdemes azt használnunk, mert valószínűleg jól optimalizált megoldás kerül a lefordított kódunkba. Ha 

megvizsgáljuk a szűrőhalmaz szintű párhuzamosítás kódját, észrevehetjük, hogy a ciklusban valójában egy 

redukciós műveletet valósítunk meg a maxValue változón a max redukciós operátorral. Kézenfekvő tehát, hogy 

használjuk a parallel pragma redukciós klózát. Ekkor nem kell kritikus szekció megadásával foglalkoznunk, 

minden szál egy saját maxValue változóval rendelkezik, amelyet közvetlenül, versenyhelyzet kialakulása nélkül 

elérhet. Miután a szálak lefutottak, az OpenMP szervezi meg az egyes szálak által meghatározott maximum 

értékek legnagyobbikának meghatározását, amelyet a párhuzamos szekció után a maxValue változóban érhetünk 

el. 

4.17. példa - filter.c:96-112 

 

float applyFSn(filterSet* fs, image* input, int n) 
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{ 

  float value, maxValue= -FLT_MAX; 

  int i; 

 

  #pragma omp parallel for reduction(max:maxValue) 

  for ( i= 0; i < fs->n; ++i ) 

  { 

    value= applyFn(fs->f[i], input, n); 

    if ( value > maxValue ) 

      maxValue= value; 

  } 

  return maxValue; 

} 

 

Bár a redukciós operátor használatától jobb eredményt várhatunk, mint az explicit módon specifikált kritikus 

szekció esetén, a futási eredmények valószínűsíthetően elmaradnak a képpont szintű párhuzamosítástól, mert 

nagyságrendekkel több szál indítását és befejezését kell menedzselnie a programunknak. Végezzünk méréseket 

a hipotézisek igazolására, hasonlítsuk össze és értelmezzük az eredményeket (4.2. ábra)! 

4.2. ábra - Futásidők összehasonlítása szűrőhalmaz szintű párhuzamosítás esetén. 
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Az eredmények nagyon tanulságosak: a redukciós művelet gyorsabb, mint a kritikus szekciót explicit módon 

kezelő implementációnk. Az eltérés szinte mindkét esetben konstans a képpont szintű párhuzamosítással 

összehasonlítva, ez az eltérés annak köszönhető, hogy a két szál helyett 512·512·2 szálat indítunk, és a kritikus 

szekciót is kezelni kell. Mindezt úgy értelmezhetjük, hogy túlságosan megnőtt a kommunikáció és 

szinkronizáció ideje a feladat megoldásához kapcsolódó számításokra szánt időhöz képest, azaz túlságosan 

megnöveltük a párhuzamosítás finomságát. További tanulságként vonhatjuk le, hogy mindig érdemes a 

technológia nyújtotta lehetőségeket feltérképezni és egy probléma megoldására a legmegfelelőbb konstrukciót 

alkalmazni, esetünkben a redukciós operátort. 

3.5. Szűrő szintű párhuzamosítás 

Szűrő szintű párhuzamosítás esetén az egyes képpontokat szekvenciálisan dolgozzuk fel és az egyes szűrőket is 

szekvenciálisan alkalmazzuk. A párhuzamosság a súlyok és kép intenzitások szorzatösszegének kiszámításánál 

jelentkezik. Érezhető, hogy ekkor aprózódik el leginkább a párhuzamosítás, azaz a legkevesebb ,,dolga'' lesz egy 

szálnak így több idő fog elmenni a szálak adminisztrálására és ütemezésére, azaz nagyon finom megoldást 

kapunk, ami azonban nem jelenti azt, hogy a leggyorsabb megoldás is lesz egyben. A várható teljesítmény 

növekedés a korábbinál is kisebb, sőt, a teljesítmény növekedésből akár teljesítmény csökkenés is lehet. A 

párhuzamosítás maga az applyFn függvényben található ciklus párhuzamosítását jelenti. A függvényben ismét 

a parallel for konstrukciót alkalmazzuk. A ciklusban azonban egy újabb versenyhelyzettel találkozhatunk, a 

sum változó párhuzamos módosítása a korábban leírtakhoz hasonló problémát eredményezhet. Egy lehetséges 

megoldás a critical pragma alkalmazása, amelyről azonban láttuk, hogy sokat ronthat a sebességen. 

Használhatjuk az atomic pragmát is, hiszen a kritikus szekció egyetlen utasítást tartalmaz, de a legjobb 

megoldást ezúttal is a redukciós operátortól várhatjuk: 

4.18. példa - filter.c:53-68 

 

float applyFn(filter* f, image* input, int n) 

{ 

  int i, imn= (input->rows) * (input->columns); 

  float sum= 0; 

 

  #pragma omp parallel for reduction(+:sum) 

  for ( i= 0; i < f->n; ++i ) 

    if ( n + f->p[i] >= 0 && n + f->p[i] < imn ) 

      sum+= (input->content[n + f->p[i]])*(f->w[i]); 

    else if ( n + f->p[i] < 0 ) 

      sum+= (input->content[imn + n + f->p[i]])*(f->w[i]); 

    else if ( n + f->p[i] >= imn ) 

      sum+= (input->content[n + f->p[i] - imn])*(f->w[i]); 

 

  return sum; 

} 

 

Végezzünk újabb teszteket és hasonlítsuk össze az kapott futási időket a korábbi tesztek eredményeivel (4.3. 

ábra)! 
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4.3. ábra - Futásidők összehasonlítása szűrő szintű párhuzamosítás esetén. 

 

 

 

Az eredmények ismét tanulságosak. A σ és 1/γ paraméterek növelése esetén, azaz a szűrők méretének növelése 

esetén egy pont után a szűrő szintű párhuzamosítás jobb eredményt ad, mint a szekvenciális végrehajtás, 

azonban elmarad a képpont szintű és szűrőhalmaz szintű párhuzamosítás teljesítményétől. Ezt a következő 

módon értelmezhetjük: a szűrők méretének növelésével az elindított szálak száma nem növekedett, azonban az 

egyes szálak által elvégzendő munka igen. A paraméterek növelésével elérhetünk arra a pontra, ahol a szálak 

indítására és kommunikációra/szinkronizációra szánt idő ismét lecsökken, majd eltörpül a számításokra szánt 

idő mellett. A paraméterek kis értéke esetén azonban nem így van, nagyobb futásidőt igényel az 

512·512·2·threads szál elindítása, mint maga a feladat megoldása. A nθ paraméter esetén azonban más a 

helyzet: a paraméter növelésével az egyes szálak által végzett munka nem nő, azonban az elindított szálak száma 

igen. Ennek köszönhetően a paraméter növelésével a szűrő szintű párhuzamosítás futásideje láthatólag a 

lineáristól kicsit erősebben nő, és végig rosszabb, mint a szekvenciális végrehajtás. 

3.6. Monitoring 
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Mindeddig csak adatpárhuzamosítást hajtottunk végre, azaz feladatunk a számítási feladatok megfelelő 

szétosztása volt a szálak között. Ezen szakaszban érintőlegesen egy funkcionális párhuzamosítási feladat 

megoldásával egészítjük ki meglévő, párhuzamos programunkat. A kiegészítés célja, hogy lehetővé tegyük a 

végrehajtás állapotának követését, azaz a konzolon egy százalékos érték a feldolgozás állapotáról tájékoztasson. 

A követés naiv módja, ha kiválasztunk egy konstanst, legyen ez N=1000 és minden  N. képpont feldolgozása 

után kiírjuk a feldolgozás aktuális állapotát: az összes képpont hány százalékát dolgoztuk már fel. Ennek a 

megközelítésnek az a fő hátránya, hogy az állapot kijelzés felbontása nagyban függ a képpontok 

feldolgozásának számításigényétől. Ha egy képpont feldolgozása a szűrők mérete és száma miatt gyorsan 

megtörténik, az állapotkijelzés is nagyon gyakran fog frissülni, ami a konzolra írás véges sebessége miatt (egy 

lassú I/O műveletnek tekinthető) akár a végrehajtás sebességét is visszavetheti, másrészről, ha egy képpont 

feldolgozása sok időt vesz igénybe, akkor az állapot ritkán fog csak frissülni, ami nem elég informatív. 

A legelegánsabb megközelítés az lenne, ha a feldolgozás állapotát jelző százalékos értéket szabályos 

időközönként, például másodpercenként frissítenénk a kimeneten. Ezen megközelítéshez azonban szükségünk 

lesz egy újabb szálra, amely az eddig létrehozott dolgozó szálaktól teljesen független feladatot végez: bizonyos 

időközökre felfüggeszti a futását, majd amikor aktiválódik, a kimenetre írja a feldolgozás állapotát. 

4.19. példa - filter.c:110-136 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i; 

  int processed= 0; 

 

  #pragma omp parallel sections 

  { 

    #pragma omp section 

    { 

      printf("%.2f%%", ((double)processed)/imn*100); 

      fflush(stdout); 

      sleep(1); 

      printf("\r"); 

    } 

    #pragma omp section 

    { 

      #pragma omp parallel for num_threads(threads) 

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

      { 

 output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

 #pragma omp atomic 

   ++processed; 

      } 

    } 

  } 

} 

 

Nyilvánvalóan a sections pragmát kell használnunk, amelyben egymással párhuzamosan futó secion régiókat 

definiálhatunk és ennek legfőbb tulajdonsága, hogy az egyes régiók kódja, azaz a létrejövő szálak kódjai 

különbözőek is lehetnek. Ha a feldolgozott képpontok százalékos hányadát szeretnénk monitorozni, ismét csak 

az applyFS függvényt kell módosítanunk. Hozzunk létre benne két párhuzamos szekciót: az egyik a kép 

tényleges feldolgozását vezérlő ciklust tartalmazza, a másik pedig a monitorozó szál kódját, azaz a feldolgozás 

állapotának kiírását és a szál megfelelő időre történő altatását. A monitorozó szál törzsében gondoskodnunk kell 

róla, hogy a szál ne fejezze be futását, amíg a teljes kép feldolgozása be nem fejeződött. Ezt egy egyszerű 

ciklussal érhetjük el, amely belépési feltétele azt vizsgálja, hogy befejeződött-e már a kép feldolgozása vagy 

sem. Módosítanunk kell a feldolgozást végző kódot is, ugyanis szükségünk van annak regisztrálására, hogy a 

feldolgozást végző szálak összesen hány képpontot dolgoztak már fel. Ezt a processed változóba tároljuk, és 

minden képpont feldolgozását követően növeljük a változó értékét. Ez azonban versenyhelyzethez vezet és 

könnyű felismerni, hogy a processed változó írása lesz a kritikus szekció. Mivel csak egyetlen változó 

értékének növeléséről van szó, ezért használhatjuk az atomic pragmát a kölcsönös kizárás megvalósítására. A 

monitorozó szál futásának felfüggesztésére vagy más néven ,,altatására'' használhatjuk Linux alapú operációs 

rendszerekben az unistd.h header sleep függvényét, amely paraméterként a szál altatásának időtartamát kapja 

másodpercben; vagy az usleep függvényt, amely a paraméterként kapott értéket ezredmásodpercként értelmezi. 
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Windows rendszerekben a windows.h header-ben definiált Sleep függvényt használhatjuk, amely szintén 

ezredmásodpercekben várja a szál altatásának időtartamát. Megjegyezzük, hogy a processed változó értékének 

növelésével létrehozott kritikus szekció szinte egyáltalán nem változtat a futási sebességen, hiszen 

képpontonként csak egy alkalommal szeretne valamelyik szál belépni a kritikus szekcióba, szemben a korábban 

vizsgált esetekkel, ahol nagyságrendekkel több alkalommal volt szükség a kritikus szekció végrehajtására. 

3.7. Teljesítménynövekedések becslése 

Egy párhuzamos implementáció esetén fontos gyakorlati kérdés, hogy a rendelkezésre álló hardver eszközök 

teljesítményének fokozásával, például további processzorok bevezetésével, mekkora további 

sebességnövekedést érhetünk el, vagy mennyivel pontosabban oldhatjuk meg a problémát a rendelkezésre álló 

időkereten belül? Érdemes-e befektetni a hardver környezet fejlesztésébe, vagy a további sebességnövekedés 

ár/érték aránya nem kifizetődő? Ezen kérdések megválaszolására használhatjuk fel Amdahl-törvényét és 

Gustafson-törvényét, amelyeket a végrehajtott sebességtesztek adatainak birtokában most a gyakorlatban is 

kipróbálhatunk. 

3.7.1. Az Amdahl-törvény alkalmazása 

A korábban levezetett formulák segítségével a szekvenciális és 2 szálú párhuzamosítással mért futási idők 

ismeretében kiszámíthatjuk a 2 processzor esetén elért sebességnövekedést, ami alapján megbecsülhetjük a 

szekvenciális kód futásidejének azon hányadát, amely párhuzamosítás esetén is szekvenciálisan futott, ebből 

pedig azt, hogy N processzor esetén a párhuzamos implementáció módosítása nélkül, mekkora további sebesség 

növekedést érhetünk el. 

Tekintsük a képpont szintű párhuzamosítást, mivel ott kaptuk a legjobb futási eredményeket, és becsüljük meg 

az elért sebességnövekedést! Fontos kiemelni, hogy a sebességnövekedést (speed-up, S) szigorú értelemben 

véve csak ugyanazon probléma megoldása esetén értelmezhetjük. Esetünkben ez egy rögzített paraméterezést 

jelent, ugyanis láthattuk, hogy különböző paraméterek módosításával másképp oszlik meg a munka a szálak 

között, esetleg több szál indulhat, ami más és más S értékhez vezethet. Ha azonban a különböző 

paraméterezések csak az egyes szálak által elvégzett munkát növelik, ami nagyságrendekkel nagyobb, mint a 

szálak menedzselésére és a kommunikációra fordított idő, akkor a különböző paraméter konfigurációk esetén 

kapott S értékek átlagát számítva egy kisebb paraméter tartományt is jellemezhetünk. Így járunk el az 

alábbiakban is. Táblázatba foglaljuk a mért futási időket szekvenciális és 2 szálon történő futtatás esetén, 

kiszámítjuk az egyes paraméter konfigurációk esetén elért sebességnövekedést, majd ezek átlagaként kapjuk a 

paraméter tartományra jellemző  értéket (4.1. táblázat). A teljesség kedvéért megvizsgáljuk S szórását és 

hibáját is. 

4.1. táblázat - A teljesítmény növekedés becslése. A táblázatba a futási idők 

paraméterfüggésénél végrehajtott tesztek eredményeit vittük fel, az egyes 

paraméterezések között nem tettünk különbséget, csak a futási időket vettük 

figyelembe. 
 

Szekvenciális (s) OpenMP 2 szál (s) S(2) 

   

0,31 0,20 1,58 

0,34 0,21 1,67 

0,55 0,38 1,45 

0,63 0,36 1,77 

0,68 0,38 1,81 

0,82 0,46 1,77 

1,04 0,69 1,52 

2,01 1,19 1,69 

2,31 1,60 1,44 

3,77 2,21 1,71 

4,33 2,40 1,80 
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Szekvenciális (s) OpenMP 2 szál (s) S(2) 

6,48 3,54 1,83 

7,19 4,74 1,52 

9,11 4,67 1,95 

11,43 5,86 1,95 

11,63 5,68 2,05 

13,97 7,32 1,91 

15,27 7,81 1,96 

16,79 8,44 1,99 

17,14 11,49 1,49 

17,82 9,39 1,90 

20,37 10,99 1,85 

27,18 14,51 1,87 

35,04 17,86 1,96 

47,70 24,95 1,91 

52,43 26,04 2,01 

68,23 36,53 1,87 

72,78 33,82 2,15 

94,93 45,28 2,10 

116,55 59,26 1,97 

138,84 73,48 1,89 

A táblázat alapján  adódik3, szórása ΔS(2)= 0,19 és a relatív hiba , 

amit úgy értelmezhetünk, hogy kb. 10%-os bizonytalansággal teljesül a feltételezésünk, miszerint a futási idő a 

vizsgált paraméter tartományban lineárisan növekszik, átlagosan  1,82-szeresére. 

A táblázatban érdekes dolgot vehetünk észre: néhány alkalommal 2-től nagyobb sebességnövekedést mértünk. 

Mi lehet ennek az oka? Hogyan nőhet a sebesség több, mint kétszeresére? Pontatlanul mértük volna az időt? A 

válasz meglepően apró részletekben rejlik: ahogy már korábban említettük, a gyorsítótár (CPU-cache) szerepe, 

hogy a memóriaelérést gyorsítsa azáltal, hogy a memória bizonyos részeit betölti és így az adatmozgás a CPU és 

a gyorsítótár között történik, ami jóval gyorsabb, mint a tényleges memória elérése. Ez a mechanizmus 

permanens a programozó számára. Egy szálon történő végrehajtás esetén lassan, de folyamatosan változik a 

cache tartalma. Több szál használata és megfelelő ütemezés esetén azonban az egyes szálak a memóriának 

azonos területén dolgoznak, így a gyorsítótárba egyszer betöltött adatokat két szál is fel tud használni, így 

spórolhatunk a gyorsítótár és a memória között végrehajtott adatmozgáson, ami így várakozásainknál jobban is 

növelheti a sebességet. Természetesen emellett más, hasonló mechanizmusok is javíthatnak vagy ronthatnak a 

sebességen, ezek felismerése, elemzése, megoldása azonban haladó operációs rendszer és hardver ismereteket 

tesz szükségessé. Megjegyezzük, hogy haladó profiler eszközök (például Linux környezetben a perf) lehetővé 

teszik azt is, hogy a gyorsítótár használatát, és a gyorsítótár és memória közötti adatmozgás gyakoriságát is 

monitorozzuk. 

Visszatérve az Amdahl-törvény használatára, a korábban levezett formulák alapján a szekvenciális program 

futásidejének párhuzamosan végrehajtható hányadára 
 

 

(4.1) 

                                                           
3A statisztikában gyakran alkalmaznak lineáris regressziót ha két változó közötti lineárisnak feltételezett összefüggés paramétereit szeretnék 
megállapítani. A lineáris regressziónak azonban feltétele, hogy a minta Gauss-eloszlású zajjal terhelt, azaz a mérési hiba Gauss-eloszlású. 

Esetünkben sem a tiszta lineáris összefüggés, sem a Gauss-zaj nem áll fenn, hiszen ahogy beszéltünk róla, az operációs rendszer összetett 

folyamatai befolyásolják a futásidő ingadozását, ezért maradtunk az egyszerű átlagszámításnál a paraméter tartományra jellemző tisztán 
szekvenciális futásidők hányadának becslésére. 
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adódik, azaz a szekvenciális program teljes futási idejének körülbelül  0,90-ed részét tölti a párhuzamosan 

végrehajtható kódrészletben. Ezen tp érték felhasználásával megbecsülhetjük, hogy körülbelül hányszoros 

sebesség növekedést kapnánk P=3 processzor használata esetén: 
 

 

(4.2) 

A szálak számát tovább növelve,  S(10)= 5,24,  S(100)= 9,10,  S(1000)= 9,82,  S(10000)= 9,91, azaz a becsült 

teljesítménynövekedés nem fokozható a végtelenségig, ahogy azt az törvény bevezetésekor is láttuk, 

határesetben, P→∞ esetén S(P)→9,91 adódik. A bemutatott becslés előnye, hogy tetszőleges kód esetén 

alkalmazható, amelyben a párhuzamos végrehajtás jelenik meg, és az sem jelent gondot, ha a párhuzamosan futó 

kódrészek több helyen jelennek meg, és néhány helyen a szálak száma korlátozott. A becslés hibája ~10%, ami 

még éppen elfogadható, a vizsgált paraméter tartomány csökkentésével vagy több, azonos paraméterű futtatás 

végrehajtásával ez tovább csökkenthető. 

3.7.2. A Gustafson-törvény alkalmazása 

Gustafson-törvényével relatív sebességnövekedést becsülhetünk, vagyis rögzített méretű probléma 

megoldásának gyorsulása helyett azt becsülhetjük meg, hogy rögzített idő alatt mennyivel nagyobb problémát 

tudunk megoldani P számú processzor bevezetésével. Amdahl-törvényének alkalmazásához hasonlóan 

ismernünk kell a szekvenciális kód futási idejének azon hányadát, amely végrehajtása párhuzamosan végezhető. 

Erre felhasználhatjuk egy szekvenciális és egy párhuzamos (például 2 szálon futó) program futásának idejét és 

becsülhetünk úgy, mint az Amdahl-törvénynél, azaz esetünkben 
 

 (4.3) 

Ennek ismeretében a korábban bemutatott formulák felhasználásával a sebességnövekedés P processzor esetén 
 

 (4.4) 

azaz P=3 processzor esetén például 
 

 (4.5) 

Ez a becslés nem egyezik az Amdahl-törvénnyel kapott becsléssel, ahol azt kaptuk, hogy három processzor 

esetén a futási idő várhatóan  2,49-ed részére csökken. A Gustafson-törvénynél kapott teljesítmény növekedési 

faktor azt jelenti, hogy a szekvenciálissal megegyező futási idő alatt Ŝ(P)-szer több számítást fogunk tudni 

elvégezni P processzor használatával, azaz Ŝ(P)-szer nagyobb problémát tudunk megoldani. Példaként 

vizsgáljuk meg, hogy ha három processzort használnánk, mennyivel nagyobb szögfelbontással tudnánk 

elvégezni az illesztett szűrést (ez egy valós probléma, minél nagyobb szögfelbontást alkalmazunk, a Gábor-

szűrők annál pontosabban emelik ki az egyenes struktúrákat; egy valós idejű képfeldolgozási alkalmazásban a 

rendelkezésre álló időt például a kívánt FPS (Frame-Per-Second) érték határozhatja meg, például sok ipari 

alkalmazásban, biztonsági kamerák képének feldolgozásakor az 1FPS körüli érték elfogadható). 

Eredményeinkből azt kaptuk, hogy T1(nθ=10)=2,00s számítási idő szükséges az σ=3,0, nθ=5 és γ=0,06 probléma 

megoldásához egy processzoron (a T felső indexével jelöljük a végrehajtáshoz használt processzorok számát), s 

ez jól jellemzi a probléma számításigényét is. Tekintsük a szekvenciális futásidő és nθ paraméter függését 

demonstráló grafikont. A Gustafson-törvény értelmében, 3 processzor használata esetén azon mθ méretű 

problémát tudjuk hasonló T3(mθ) ≃ T1(nθ) idő alatt megoldani, amelyhez tartozó szekvenciális futási idő T1(mθ)= 

Ŝ(3)T1(nθ)= S(3)· 2,00s= 5,59s. Kikereshetjük most a szekvenciális futási időket tartalmazó grafikonból azt az 

mθ értéket, amelyre a futási idő megközelítőleg  5,59s. Ez a becsült mθ ≃ 13. Azt várhatjuk tehát, hogy 3 szálon 

történő futtatás esetén a mθ= 13 értéknél kell az nθ=5 szekvenciális futási idejéhez hasonló időt kapnunk. 

Végezzünk futtatásokat és ellenőrizzük a feltételezést a képpont szintű párhuzamosítást felhasználva. A futási 

eredményeket a 4.4. ábrán demonstráljuk. 

4.4. ábra - Gustafson törvényének alkalmazása - Piros szaggatott vonallal jelöljük azt a 

futási időt, amely a 3 szálon párhuzamosan futó program szekvenciális végrehajtásának 

becsült ideje a vizsgált paraméterek esetén. A szekvenciális futtatáshoz tartozó fekete 

görbét ez kb. nθ=13-as értéknél metszi. A Gustafson-törvény alkalmazása azt jelenti, 
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hogy ha elvégezzük a futtatásokat 3 szálon, akkor az nθ=13 értéknél kell kb. 2s futásidőt 

kapnunk. Hogy erről meggyőződjünk, elvégeztük 3 szálon a teszteket és jól látható, 

hogy a 2s-hoz tartozó zöld szaggatott vonal a kék görbét kb. nθ=13 értéknél metszi. 

 

Megjegyezzük, hogy Gustafson-törvényét is használhatjuk arra, hogy a programunk szekvenciálisan futó 

hányadát megbecsüljük. Ehhez azonban figyelembe kell vennünk, hogy a teljesítmény növekedés értelmezése 

nem ugyanaz, mint az Amdahl-törvény esetén. Használhatjuk tehát a 
 

 
(4.6) 

összefüggést, azonban ügyelnünk kell arra, hogy Ŝ(P) ebben az esetben azt jelenti, hogy mennyi a szekvenciális 

futás idejének aránya ahhoz a P processzoron történő futtatás idejéhez, amelynek számítás igénye 

nagyságrendileg P-szerese a szekvenciális futásénak. Ki kell tehát jelölnünk egy tetszőleges nθ  paramétert a 

szekvenciális futási időket összefoglaló grafikonokról, meg kell keresnünk azt a mθ  értéket, amely esetén a 

futásidő éppen P-szerese T1(nθ)-nak, és a nθ  paraméterrel történő szekvenciális futtatás idejének valamint a mθ  

paraméterrel P szálon történő futtatás idejének aránya adja Ŝ(P)-t. 

4. Összefoglalás 

A pragmák egyszerű használatának köszönhetően az OpenMP napjaink egyik legszéleskörűbben használt 

párhuzamos programozási technológiája. Előnye, hogy a párhuzamos konstrukciók konkrét megvalósítását a 

fordítóprogram végzi, ezáltal nagyon hatékony megoldások jelennek meg a kódban. Hátrányaként talán azt 

nevezhetjük meg, hogy kezdő programozók számára a pragmák használata idegen és szokatlan lehet, az kód 

imperatív jellege csökken. Az illesztett szűrés párhuzamosításának vizsgálata során láthattuk, hogy az OpenMP 

gyakorlati használata sok esetben nagyon egyszerű, azonban ügyelnünk kell rá, hogy a célnak leginkább 

megfelelő pragmákat és konstrukciókat használjuk, mert a versenyhelyzetek nem megfelelő kezelése akár 

teljesítmény visszaeséshez is vezethet. A fejezet végén az Amdahl- és Gustafson-törvények gyakorlati 

alkalmazását demonstráltuk. A hátralévő technológiákat hasonló felépítéssel mutatjuk be, azonban az Amdahl- 

és Gustafson-törvények használata már csak a feladatokban fog megjelenni. 

Ha felkeltettük az olvasó érdeklődését az OpenMP technológia iránt, ajánljuk az OpenMP hivatalos weboldalán4 

található anyagokat, az OpenMP specifikációt, valamint a [4] és [3] könyveket. 

5. Feladatok 

1. (★★★) A π értéke pontosan becsülhető un. Monte Carlo integrálás segítségével. A megközelítés alapja, hogy 

az egység sugarú kör területe éppen Tk=π, míg a két egység oldalhosszúságú négyzet területe Tn=4, a kettő 

aránya . A  arányt úgy becsülhetjük, hogy egyenletes eloszlású N darab véletlen számpárt 

generálunk a [-1,1]×[-1,1] intervallumban, és megszámoljuk, hogy ezek közül hány darab esik az 

egységkörbe, azaz hány  (x,y) pontpárra teljesül, hogy x2 + y2 ≤ 1. Legyen a körbe eső pontok száma K. 

                                                           
4http://openmp.org/wp/ 

http://openmp.org/wp/
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Ekkor π értéke  módon közelíthető. Készítsen programot, amely π értékének közelítésére 

használható, egyenletes eloszlású pontpárok generálásához használja a GSL5 csomag gsl_rng_uniform 

függvényét! 

A végrehajtás során használt P darab szál mindegyike generáljon N véletlen számpárt, regisztrálják az 

egységkörbe eső koordináta párok számát saját K változójukba, majd összegezzék a K értékeket a szálak által 

közösen elérhető memóriaterületen, úgy, hogy az a szálak befejeződése utána főprogram által elérhető 

legyen. Az összegzett K értékből a főprogram számítja ki π közelítő értékét a  formula alapján. 

A következő párhuzamos implementációkat készítse el: 

• A versenyhelyzetek kezelésére használjon atomi műveleteket! 

• A versenyhelyzetek kezelésére használja a critical pragmát! 

• Használjon redukciós operátort! 

2. (★) Implementálja az illesztett szűrés jelen fejezetben bemutatott párhuzamosítási megoldásait, végezzen 

futási teszteket saját hardverkörnyezetében és értelmezze az eredményeket! 

3. (★) Vizsgálja meg, a megfelelő kódrészlet és a teljes program futási idejének mérésével, hogy az illesztett 

szűrést három szálon megvalósító programunk sebességnövekedése mennyire tér el az Amdahl-törvény 

alapján jósolt értéktől! 

4. (★★) Végezzen futási teszteket az illesztett szűrés képpont szintű párhuzamosításával úgy, hogy a for-ciklus 

ciklusváltozója által befutott tartományt különböző stratégiák szerint bontsa fel független részekre! 

Hasonlítsa össze és értelmezze az eredményeket! 

5. (★★) Módosítsa az illesztett szűrés képpont szintű párhuzamosítását úgy, hogy két szintű párhuzamosítást 

alkalmaz: az első szinten a képpontok feldolgozását párhuzamosítsa, a második szinten szűrőhalmaz szintű 

párhuzamosítást valósítson meg! Ügyeljen rá, hogy a több szintű párhuzamos végrehajtás engedélyezve 

legyen! Végezzen futási teszteket és értelmezze az eredményeket! 

6. (★★★) Módosítsa az illesztett szűrés képpont szintű párhuzamosítási megoldását úgy, hogy OpenMP 

taszkokat használjon! Végezzen futási teszteket, hasonlítsa össze és értelmezze a parallel for és task 

konstrukciók használata esetén kapott eredményeket! 

7. (★) Egészítse ki a kNN-osztályozás kódját OpenMP alapú időméréssel! 

8. (★★) Párhuzamosítsa a kNN-osztályozás algoritmusát úgy, hogy az egyes szálak párhuzamosan számolják a 

vektorok távolságait! 

9. (★★★) Párhuzamosítsa a kNN-osztályozás algoritmusát úgy, hogy az osztályozandó vektorhoz legközelebbi 

(k) vektor keresése történjen párhuzamosan! 

10. (★★) Vizsgálja meg, hogy a kNN-osztályozás ciklusainak OpenMP alapú párhuzamosítása esetén a 

ciklustartomány felosztásának mely stratégiája vezet a legjobb eredményekhez! Ábrázolja és értelmezze az 

eredményeket! 

11. (★★) Készítsen a kNN-osztályozáshoz a feldolgozás állapotát kijelző szálat! Ügyeljen rá, hogy a 

feldolgozási műveletek most több ciklus munkájából tevődnek össze! 

12. (★★) Becsülje meg Amdahl-törvényének segítségével, hogy egy rögzített méretű kNN-osztályozás 

esetén 10 processzor használatával hogyan csökkenne a számítási idő! 

13. (★★) Becsülje meg Gustafson-törvényének, hogy egy rögzített méretű kNN-osztályozásból kiindulva 

10 processzor használata esetén mekkora problémák (mintaszám, vektor dimenzió, k) válnának 

megoldhatóvá rögzített számítási idő alatt! 

                                                           
5GNU Scientific Library - http://www.gnu.org/software/gsl/ 

http://www.gnu.org/software/gsl/
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14. (★★★) Módosítsa a kNN-osztályozás párhuzamosítási megoldását úgy, hogy OpenMP taszkokat 

használjon! Végezzen futási teszteket, hasonlítsa össze és értelmezze a parallel for és task konstrukciók 

használata esetén kapott eredményeket! 

15. (★★) Párhuzamosítsa a részecskeszimulációs alkalmazást minden lehetséges párhuzamosítási ponton 

OpenMP technológiával! Végezzen sebességteszteket, vizualizálja és értelmezze az eredményeket! 

16. (★) Egészítse ki a részecskeszimulációs alkalmazást a számítások állapotát és a megjelenítés aktuális 

FPS értékét monitorozó szállal! 

17. (★★) Határozza meg Amdahl-törvényének segítségével, hogy 4000 részecske szimulációja esetén hány 

FPS-re növekedne a szimuláció megjelenítése 10 processzor használata esetén! 

18. (★★) Becsülje meg Gustafson-törvényének segítségével, hogy 10 processzor bevezetésével hány 

részecske szimulációjával érhető el a 40 FPS megjelenítési sebesség! 

19. (★★) Módosítsa a részecskeszimulációs alkalmazást úgy, hogy parancssori argumentumokkal tudjuk 

szabályozni a szálak számát és a ciklustartományok felosztásának stratégiáját! Végezzen teszteket és 

határozza meg, melyik stratégia vezet a legjobb időeredményekhez! 

20. (★★★) Módosítsa a részecskeszimulációs alkalmazás párhuzamosítási megoldását úgy, hogy OpenMP 

taszkokat használjon! Végezzen futási teszteket, hasonlítsa össze és értelmezze a parallel for és task 

konstrukciók használata esetén kapott eredményeket! 
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5. fejezet - Pthreads 

...Más csapdákkal is találkozhatunk: vannak párhuzamos kódok, amelyek teljesen helyesek, azonban egyáltalán 

nem gyorsabbak, mint egy szekvenciális program, tipikusan azért, mert a szálak nem elég függetlenek és 

egyszerre használnák a legegyszerűbb erőforrásokat is. 
— Herb Sutter, az ISO C++ szabvány bizottság elnöke, Microsoft 

1. Bevezetés 

A POSIX Threads (Pthreads) API egy POSIX (Portable Operating System Interface) szabvány szálak 

létrehozására és menedzselésére. Ahogy az a nevéből is következik, osztott memória modell alapú, szálakra 

épülő párhuzamos programozást valósíthatunk meg vele. A szabvány 1995-ben jelent meg, IEEE 1003.1c 

azonosító alatt az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gondozásában. Bár a szabvány nyílt, 

másolásvédelmi jogok fűződnek hozzá, ezért csak regisztráció után érheti el az olvasó a Unix rendszerekhez 

kapcsolódó IEEE szabványokat tartalmazó oldalon1. A következő szakaszban röviden áttekintjük a 

legalapvetőbb függvényeket és azok használatát, majd megvizsgáljuk az illesztett szűrést megvalósító 

alkalmazás párhuzamosítását a pthread.h eszközeivel. Megjegyezzük, hogy a Pthreads szabványra és 

implementációkra gyakran hivatkoznak a magyar informatikai szaknyelvben P-szálak néven, mi azonban az 

angol megnevezést használjuk, ahogy azt a többi technológia esetén is tettük. 

2. A Pthreads API eszközei 

A Pthreads szabvány nagyságrendileg 100 függvényt specifikál a pthread.h header fájlban. Terjedelmi 

okokból nincs lehetőségünk, hogy minden függvényt megvizsgáljunk, a szálak létrehozásához és 

szinkronizációhoz kapcsolódó legfontosabb függvények használatát azonban nem csak leírjuk, hanem 

példaprogramokkal is demonstráljuk. Természetesen a Pthreads technológiára is igaz, hogy jóllehet nagyon sok 

eszközt bocsájt a programozó rendelkezésére, néhány függvénnyel a párhuzamosítási problémák jelentős részére 

adhatunk igen hatékony megoldást. 

2.1. Fordítás 

A pthread.h header fájl része az általunk javasolt GCC fordító környezetének, így a függvények használatához 

csak "include"-olni kell a header-t, valamint a fordítás során meg kell adni a -pthread kapcsolót. 

2.2. Hibakezelés 

A Pthreads programkönyvtár függvényei más C könyvtárak függvényeihez hasonlóan, konvencionálisan, 

hibakód visszatérési értékekkel jelzik a futásidőben történő hibákat. OpenMP esetén nem volt szükségünk a 

párhuzamosításhoz kapcsolódó, futásidőben történő hibakezelésre, mert a párhuzamos konstrukciók hibái már 

fordítási időben kiderültek, a függvényeket pedig csak nagyon korlátozottan használtuk. Pthreads használata 

esetén azonban erősen ajánlott a függvények által visszaadott hibakódok kezelése és értelmezése. A Pthreads 

függvények POSIX szabványban lefektetett hibakódjaihoz tartozó nevesített konstansokat és azok rövid 

magyarázatát az errno.h header fájlban találjuk. A különböző Pthreads függvények számos különböző 

hibakódot adhatnak vissza, melyek okait a szabványban vagy Linux környezetben a megfelelő manual 

oldalakon találja az olvasó. Az egyszerűség kedvéért ezeket a hibakódokat nem a függvények specifikációjának 

és működésének leírásakor ismertetjük, hanem a Pthreads programozás első lépéseként létrehozzuk az 

errorMessage függvényt, amely a paraméterként kapott hibakódhoz a kimenetre írja azok jelentését, a szintén 

paraméterként kapott sztringgel címkézve. A későbbiekben ezt a függvényt, illetve a függvényt burkoló makrót 

használjuk fel minden Pthreads függvényhívás visszatérési értékének ellenőrzésére. 

5.1. példa - error.h 

 

#ifndef _ERROR_H_ 

#define _ERROR_H_ 

 

                                                           
1http://www.unix.org/version3/ieee_std.html 

http://www.unix.org/version3/ieee_std.html
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#include <stdio.h> 

#include <errno.h> 

 

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

 

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

 

#endif _ERROR_H_ 

 

5.2. példa - error.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <error.h> 

 

void errorMessage(FILE* f, int code, char* label) 

{ 

  switch(code) 

  { 

    case EAGAIN: fprintf(f, "%s - Try again.\n", label); break; 

    case EINVAL: fprintf(f, "%s - Invalid argument.\n", label); break; 

    case EPERM: fprintf(f, "%s - Operation not permitted.\n", label); break; 

    case ESRCH: fprintf(f, "%s - No such process.\n", label); break; 

    case EDEADLK: fprintf(f, "%s - Resource deadlock would occur.\n", label); break; 

    case ENOMEM: fprintf(f, "%s - Out of memory.\n", label); break; 

    case EBUSY: fprintf(f, "%s - Device or resource busy.\n", label); break; 

    case ETIMEDOUT: fprintf(f, "%s - Connection timed out.\n", label); break; 

  } 

} 

 

2.3. Szálak létrehozása és leállítása 

Szemben az OpenMP-vel, ahol a szálak kódja egy utasítás vagy egy blokk formájában jelent meg, Pthreads 

használata esetén a létrehozandó szálak kódját speciális szignatúrájú függvények formájában kell megírnunk. A 

szálakat megvalósító függvények szignatúráját a szabvány az alábbi formában rögzíti: 

void* szal(void*); 

Mivel a szálak függvényként jelennek meg, azok minden változója lokális változó, azaz minden szál saját, privát 

példányokkal rendelkezik belőlük. Ha azonban két vagy több szál a főprogramnak ugyanazon memóriaterületére 

mutató címet kap paraméterként, akkor ahhoz a szálak egyaránt hozzáférhetnek, így azon keresztül az osztott 

memória modellnek megfelelő kommunikációt is megvalósíthatják. A szálak által közösen elérhető 

memóriaterületek az OpenMP shared változóinak felel meg. Szálak létrehozására és egyben indítására a 

pthread_create függvényt haszálhatjuk. 
 

Specifikáció: 
int pthread_create( pthread_t* thread, 

                    const pthread_attr_t* 

attr, 

                    

void*(*start_routine)(void*), 

                    void* arg); 

Paraméterek: thread - Kimeneti paraméter, a létrejött szál 

azonosítója ezen a címen kerül tárolásra. 

  attr - A létrehozandó szál tulajdonságai, NULL esetén 

alapértelmezett tulajdonságokkal jön létre a szál. 

  start_routine - A függvény neve, amelyet a szál 

futtatni fog. 

  arg - A létrejövő szál által futtatott start_routine 

függvény ezen mutatót kapja paraméterként. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 
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hibakód. 

A pthread_create függvény első paramétereként egy pthread_t típusú változó címét kell átadnunk, a 

pthread_create visszatérése után a változó a létrejött szál azonosítóját tartalmazza. Az egyes szálakra az 

azonosítóik segítségével fogunk hivatkozni, ezért fontos, hogy a szálak létrehozása során azok azonosítóit 

mindig tároljuk, nyilván tartsuk. 

A szálak futásának befejezésére (terminálására) több lehetőségünk is van. Egyrészt használhatjuk a return 

utasítást, mint minden függvény esetén. Ennek azonban az a hátránya, hogy a return után specifikált 

visszatérési értéket a szálat indító környezetben nem kapjuk vissza, hiszen nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be 

a szál futása. Másik lehetőségünk a pthread_exit függvény használata, amelynek azonban kettős célja van. A 

pthread_exit függvény is befejezi a szál futását, de előtte blokkolja még a szálat egészen addig, amíg a szál 

által indított összes többi szál futása be nem fejeződik. Ez sok esetben nagyon hasznos, és szinkronizációs 

célokra is felhasználható. A pthread_exit másik célja, hogy paraméterén keresztül vissza tudunk juttatni 

egyfajta visszatérési értéket a szálakat indító környezetbe. Utóbbi funkciójára a pthread_join függvény 

tárgyalásánál visszatérünk még. 
 

Specifikáció: 
void pthread_exit(void* status); 

Paraméterek: status - A függvény hívásakor megadott status 

paramétert kapja meg a hívási környezet egyfajta 

visszatérési értékként. 

A következő példaprogramokban a pthread_create és pthread_exit függvények használatát mutatjuk be. 

5.3. példa - helloworld.c 

 

#include <pthread.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <pthread.h> 

#include <error.h> 

 

typedef struct parameter 

{ 

    char* sztring; 

    int id; 

} parameter; 

 

void* szal(void* p) 

{ 

    parameter* par= (parameter*)p; 

    printf("%d. parancssori argumentum: %s\n", par->id, par->sztring); fflush(stdout); 

    return NULL; 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i, err; 

    pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*argc); 

    parameter* par= (parameter*)malloc(sizeof(parameter)*argc); 

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

    { 

 par[i].sztring= argv[i]; 

 par[i].id= i; 

 err= pthread_create(ids + i, NULL, szal, par + i); 

 ERROR(err, "pthread_create"); 

    } 

 

    pthread_exit(NULL); 

} 

 

A program lefordításához az alábbi konfigurációs állományt hoztuk létre: 



 Pthreads  

 65  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5.4. példa - CMakeLists.txt 

 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(helloworld ${SRC}) 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

SET(CMAKE_C_FLAGS "-pthread") 

 

user@home> ./helloworld a b c d e 

0. parancssori argumentum: ./helloworld 

1. parancssori argumentum: a 

5. parancssori argumentum: e 

3. parancssori argumentum: c 

4. parancssori argumentum: d 

2. parancssori argumentum: b 

A példaprogram a parancssori argumentumokat dolgozza fel párhuzamosan: annyi szál indul, ahány parancssori 

argumentumot megadunk (a programindítást is parancssori argumentumként kezeljük); az egyes argumentumok 

feldolgozása az argumentumok és azok sorszámának konzolra írását jelenti. A forráskódot jobban megvizsgálva 

világossá válik, hogy miért nem jelent megszorítást számunkra, hogy a szálként indítható függvények csak egy 

paramétert kaphat. Több paraméter esetén saját típust, struktúrát hozhatunk létre, amelyben minden paraméter 

tárolhatunk, amit a szálnak át szeretnénk adni. A szál egy olyan struktúra címét kapja paraméterként, amelynek 

a mezőit megfelelően beállítjuk, s azt void* típusról visszakonvertálva annak minden mezője elérhetővé válik a 

szálat megvalósító függvény törzsében. Esetünkben két paramétert kaptak a szálak, azaz két mezője van a 

struktúrának: a parancssori argumentum és annak sorszáma. 

Ahogy az a kimenetből látható, az egyes parancssori argumentumok nem a megadás sorrendjében kerülnek 

kiírásra, amiből arra következtethetünk, hogy valóban párhuzamos végrehajtás történt. 

A főprogram befejezésére a pthread_exit függvényt használtuk. Ennek az az oka, hogy a Pthreads 

eszközrendszer nem biztosítja implicit módon a szálak szinkronizációját a program végén, azaz esetünkben 

semmi sem garantálja azt, hogy az elindított szálak befejezik a futásukat mielőtt a főprogram véget érne. Ha a 

főprogram befejezésére a pthread_exit függvényt használjuk, akkor a függvény hívásakor a főprogram futása 

blokkolódik, egészen addig, amíg az általa indított szálak be nem fejezik futásukat, így a pthread_exit 

függvény egy egyszerű szinkronizációs eszköznek is tekinthető. Megjegyezzük, hogy a főprogram utolsó 

utasításaként megadott pthread_exit függvényt return 0; utasításra cserélve helytelen működést kapunk: 

user@home> ./helloworld a b c d e 

0. parancssori argumentum: ./helloworld 

3. parancssori argumentum: c 

2. parancssori argumentum: b 

1. parancssori argumentum: a 

4. parancssori argumentum: e 

Ahogy az a kimenetből is látható, nem sikerült minden argumentumot feldolgozni: mire a "d" sztringet 

feldolgozó szál a sztringet a kimenetre írhatta volna, a főprogram befejezte futását. 

2.4. Szinkronizálás 

Jelen szakaszban a Pthreads szinkronizációs eszközeinek használatát tekintjük át néhány példaprogramon 

keresztül. 

2.4.1. Kapcsolás (join) és leválasztás (detach) 

A szálak szinkronizációjához kapcsolódó legegyszerűbb műveletek a kapcsolás (join) és leválasztás (detach). 

Előbbi műveletre a magyar szaknyelvben is gyakran hivatkozunk join-ként. A kapcsolás azt jelenti, hogy az A 

szál futásának folytatását az A szál végrehajtásának egy pontján egy B szál befejeződéséhez kötjük. Szálak 

kapcsolásra a pthread_join függvényt használhatjuk. 
 

Specifikáció: 
int pthread_join( pthread_t thread, 

                  void** status); 
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Paraméterek: thread - Azon szál azonosítója, amelyhez a függvényt 

hívó szálat kapcsolni szeretnénk. 

  status - Ha a thread szál a pthread_exit függvény 

hívásával fejezi be a futását, akkor annak paraméterét 

visszakapjuk a status címen. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

A pthread_join függvénnyel tehát az azt meghívó szálat a paramétereként megadott thread azonosítójú 

szálhoz kapcsoljuk: a pthread_join blokkolja az őt hívó szál futását egészen addig, amíg a paraméterként 

kapott thread azonosítójú szál be nem fejezte futását. Az előző szakaszban bemutatott példaprogramban a 

pthread_exit függvénnyel gondoskodtunk róla, hogy az elindított szálak biztosan befejezzék futásukat a 

főprogram befejeződése előtt. Ez a megközelítés azonban nem túl rugalmas: a fenti példában nem tudjuk 

felszabadítani a szálak azonosítóit és a paramétereket tartalmazó, dinamikusan lefoglalt memóriaterületeket, 

mert nincs olyan pontja a főprogramnak, ahol biztosak lehetnénk benne, hogy ezeket már nem használja egyik 

szál sem. Ne felejtsük el, hogy a pthread_exit függvényhívás után már felesleges bármilyen utasítást 

kiadnunk, hiszen a pthread_exit a hívó szál futását befejezi a hívás pontján. 

Kiküszöbölhetjük ezt a problémát, ha a pthread_join függvényt használjuk és a főprogramot, mint szálat az 

általa indított szálakhoz kapcsoljuk azok létrehozása után. 

5.5. példa - helloworld.c:19-39 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i, err; 

    pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*argc); 

    parameter* par= (parameter*)malloc(sizeof(parameter)*argc); 

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

    { 

 par[i].sztring= argv[i]; 

 par[i].id= i; 

 err= pthread_create(ids + i, NULL, szal, par + i); 

 ERROR(err, "pthread_create"); 

    } 

 

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

    { 

 err= pthread_join(ids[i], NULL); 

 ERROR(err, "pthread_create"); 

    } 

 

    free(ids); 

 

Nem szabad azonban abba a hibába esni, hogy a kód rövidítése céljából a szálakat indító és a pthread_join 

függvényt hívó ciklusokat összeolvasztjuk: 

5.6. példa - helloworld.c:19-38 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i, err; 

    pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*argc); 

    parameter* par= (parameter*)malloc(sizeof(parameter)*argc); 

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

    { 

 par[i].sztring= argv[i]; 

 par[i].id= i; 

 err= pthread_create(ids + i, NULL, szal, par + i); 

 ERROR(err, "pthread_create"); 

 err= pthread_join(ids[i], NULL); 

 ERROR(err, "pthread_join"); 
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    } 

 

    free(ids); 

    free(par); 

 

    return 0; 

} 

 

user@home> ./helloworld a b c d e 

0. parancssori argumentum: ./helloworld 

1. parancssori argumentum: a 

2. parancssori argumentum: b 

3. parancssori argumentum: c 

4. parancssori argumentum: d 

5. parancssori argumentum: e 

A program minden futtatáskor megadásuk sorrendjében írja a kimenetre a parancssori argumentumokat. Az első 

pillantásra helyesnek tűnő kódot végiggondolva azonban rögtön világossá válik a jelenség oka. A 

pthread_create függvény első hívásakor elindul az első parancssori argumentumot feldolgozó szál. Ezt 

követően azonban rögtön kapcsoljuk a főprogramot ezen szálhoz a pthread_join függvénnyel, amely 

blokkolja a főprogram futását, egészen addig, amíg a létrehozott szál futása, azaz az első parancssori 

argumentum kimenetre írása be nem fejeződött. Megismételve ezt minden cikluslépésben, könnyen 

felismerhetjük, hogy lényegében egy szekvenciális programot írtunk. A létrehozott szálak egyetlen pillanatban 

sem futnak párhuzamosan, minden szál létrehozása előtt megvárjuk a korábban létrehozott szál befejeződését. 

A pthread_exit és pthread_join függvények másik funkcióját, a szálak visszatérési értékének közvetítését 

mutatja be az alábbi példaprogram. 

5.7. példa - returnvalue.c 

 

#include <pthread.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <pthread.h> 

#include <error.h> 

 

typedef struct parameter 

{ 

    char* sztring; 

    int id; 

} parameter; 

 

void* szal(void* p) 

{ 

    parameter* par= (parameter*)p; 

    printf("%d. parancssori argumentum: %s\n", par->id, par->sztring); fflush(stdout); 

    pthread_exit((void*)strlen(par->sztring)); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i, err, *hossz; 

    pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*argc); 

    parameter* par= (parameter*)malloc(sizeof(parameter)*argc); 

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

    { 

 par[i].sztring= argv[i]; 

 par[i].id= i; 

 err= pthread_create(ids + i, NULL, szal, par + i); 

 ERROR(err, "pthread_create"); 

    } 

 

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

    { 

 err= pthread_join(ids[i], &hossz); 

 ERROR(err, "pthread_join"); 

 printf("Az %d. parancssori argumentum hossza: %d\n", i, hossz); 
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    } 

 

    free(ids); 

    free(par); 

 

    return 0; 

} 

 

A visszatérési érték ebben az esetben egy szám, a feldolgozott parancssori argumentum hossza. A visszatérési 

értéket mutatóra konvertálva adjuk vissza, s azt a főprogramban létrehozott hossz változó kapja meg értékül. 

Természetesen összetett alkalmazások esetén tetszőleges, a szálban lefoglalt memóriaterület mutatóját is 

visszaadhatjuk, így a visszatérési érték mutató típusa sem jelent megszorítást. A program kimenete: 

user@home> ./returnvalue aa b ccc dd 

1. parancssori argumentum: aa 

0. parancssori argumentum: ./helloworld 

3. parancssori argumentum: ccc 

4. parancssori argumentum: dd 

2. parancssori argumentum: b 

Az 0. parancssori argumentum hossza: 12 

Az 1. parancssori argumentum hossza: 2 

Az 2. parancssori argumentum hossza: 1 

Az 3. parancssori argumentum hossza: 3 

Az 4. parancssori argumentum hossza: 2 

Vegyük észre, hogy a parancssori argumentumok kiírása futtatásról-futtatásra változó sorrendben történik, 

ahogy azt párhuzamos végrehajtástól elvárhatjuk. A parancssori argumentumok hosszának kiírása azonban 

mindig rögzített sorrendben történik, hiszen a pthread_join függvényt az egyes szálakra azok létrehozásának 

sorrendjében hívtuk meg. Visszatérési értékek pthread_exit függvénnyel történő megadásánál arra kell 

ügyelnünk, hogy ha címet adunk vissza, akkor az nehogy olyan cím legyen, amely a szál egy lokális hatáskörű 

változójának címe, ekkor ugyanis a szál befejeződésével a lokális hatáskörű változó megszűnik és a cím 

érvénytelennél válik, hivatkozásakor futási hibát kapunk. 

A pthread_detach függvénnyel azt jelezhetjük a futtató rendszernek, hogy egy szálhoz nem fogunk másik 

szálat kapcsolni, azaz pthread_join műveletet végrehajtani. Mivel a szál befejeződéséről a program más részei 

nem értesülnek és kapcsolás hiányában visszatérési értéket sem tud visszaadni, a szálat mintegy leválasztjuk a 

főprogramról. A leválasztott szálhoz rendelt erőforrások a szál befejezése során rögtön felszabadulnak. 
 

Specifikáció: 
int pthread_detach(pthraed_t thread); 

Paraméterek: thread - A leválasztandó szál azonosítója. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

Adatpárhuzamosítási problémák megoldása során a pthread_detach ritkán jelenik meg, mert mindig meg kell 

várnunk, hogy a feladatot megoldó szálak befejezzék a munkát és annak eredményét megfelelően rögzítsék vagy 

kommunikálják. A leválasztás leginkább funkcionális párhuzamosítási problémák megoldása során jelenik meg. 

A Pthreads szabvány ajánlását követve, minden egyes létrehozott szálra, hajtsuk végre vagy a kapcsolás 

pthread_join, vagy a leválasztás pthread_detach műveletet, hogy explicit módon benne legyen kódunkban, 

várakozunk-e a szál befejeződésére, vagy sem. 

2.4.2. Mutex változók 

A versenyhelyzetek kezelésének, a kölcsönös kizárás megvalósításának egyik legegyszerűbb eszköze az 

OpenMP technológiánál már említett zárak, vagy más néven mutex-változók használata. Mivel a Pthreads 

terminológiájában ezekre az eszközökre mutex-változóként és nem {zár}ként szokás hivatkozni, ezért mi is 

tartjuk magunkat ehhez a konvencióhoz, azonban megjegyezzük, hogy funkciójukat, használatukat, 

működésüket tekintve teljesen megegyeznek a korábban már említett zárakkal. Megvalósításukat tekintve 

lényegében logikai változók, amelyek csak bizonyos függvényeken keresztül kezelhetők. Egy mutex-változónak 

két állapota van: zárt (locked) és nyitott (unlocked). A gyakorlatban a mutex-változókat a szálak kritikus 

szekcióba történő belépésének szabályozására használjuk. A kritikus szekcióba történő belépés előtt: 
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1. A szál megpróbálja zárni a kritikus szekcióhoz rendelt mutex-változót. 

2. Ha nem sikerült zárnia, akkor visszatér az 1. lépésre. Ha sikerül zárnia, akkor 

a. végrehajtja a kritikus szekció utasításait, 

b. majd nyitja a mutex-változót. 

A mutex-változók típusa pthread_mutex_t. A változókat csak a pthread_mutex_init függvénnyel történő 

inicializálásuk után használhatjuk. A mutex-változókhoz rendelt erőforrásokat a pthread_mutex_destroy 

függvénnyel szabadíthatjuk fel. A függvény meghívása után a mutex-változót nem használhatjuk, zárása vagy 

nyitása futási hibához vezet. Természetesen a pthread_mutex_init függvény hívásával újra használhatóvá 

tehetjük. 
 

Specifikáció: 
int pthread_mutex_init( pthread_mutex_t* 

mutex, 

                        

pthread_mutexattr_t* attr); 

int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t* 

mutex); 

Paraméterek: mutex - Az inicializálandó/felszabadítandó mutex 

változó címe. 

  attr - A mutex változó attribútumai, NULL érték 

esetén a változó alapértelmezett tulajdonságokkal lesz 

inicializálva. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

A zárás és nyitás műveletét három függvénnyel valósíthatjuk meg. A pthread_mutex_lock a paraméterként 

kapott mutex-változót megpróbálja zárni, ha nem sikerül, akkor blokkolja a hívó programrész futását egészen 

addig, amíg a mutex-változót nem sikerül zárnia. A pthread_mutex_trylock függvény a paraméterként kapott 

mutex-változót megpróbálja zárni, azonban ha nem sikerül, akkor azt megfelelő hibakóddal jelzi és a hívó 

programrész folytathatja futását. A pthread_mutex_trylock függvény azért hasznos a gyakorlatban, mert ha a 

kritikus szekciók viszonylag nagyok és nem sikerül zárni a kritikus szekcióhoz kapcsolódó mutexet, akkor ha a 

program tovább futhat és a következő zárási próbálkozásig a kritikus szekciótól független, de hasznos munkát 

végezhet. A zárt mutex-változókat a pthread_mutex_unlock függvénnyel nyithatjuk. 
 

Specifikáció: 
int pthread_mutex_lock( pthread_mutex_t* 

mutex); 

int pthread_mutex_trylock( pthread_mutex_t* 

mutex); 

int pthread_mutex_unlock( pthread_mutex_t* 

mutex); 

Paraméterek: mutex - Az zárni/nyitni kívánt mutex-változó címe. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

A következő példaprogramban a mutex-változók használatát szemléltetjük. A program a korábbi 

példaprogramok egy variánsa: az egyes szálak a parancssori argumentumokat dolgozzák fel és egy globális 

változóba meghatározzák a leghosszabb argumentum hosszát. Megjegyezzük, hogy ebben és a fejezet további 

példaprogramjaiban a könnyebb olvashatóság és áttekinthetőség érdekében nem alkalmazunk hibakezelést. 

5.8. példa - mutex.c 

 

#include <pthread.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 
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int maxHossz; 

pthread_mutex_t hosszMutex; 

 

typedef struct parameter 

{ 

    char* sztring; 

    int id; 

    pthread_t* threadID; 

} parameter; 

 

void* feldolgoz(void* p) 

{ 

    parameter* par= (parameter*)p; 

    int hossz= strlen(par->sztring); 

 

    pthread_mutex_lock(&hosszMutex); 

 

    printf("Az %d szal zarolta a mutexet (hossz= %d, maxHossz=%d).\n", *(par->threadID), 

hossz, maxHossz); 

    if ( hossz > maxHossz ) 

 maxHossz= hossz; 

    printf("A %d szal nyitja a mutexed (hossz= %d, maxHossz=%d).\n", *(par->threadID), 

hossz, maxHossz); 

 

    pthread_mutex_unlock(&hosszMutex); 

 

    pthread_exit(NULL); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i; 

    pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*argc); 

    parameter* par= (parameter*)malloc(sizeof(parameter)*argc); 

 

    pthread_mutex_init(&hosszMutex, NULL); 

    maxHossz= -1; 

 

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

    { 

 par[i].sztring= argv[i]; 

 par[i].id= i; 

 par[i].threadID= ids + i; 

 pthread_create(ids + i, NULL, szal, par + i); 

    } 

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

 pthread_join(ids[i], NULL); 

 

    pthread_mutex_destroy(&hosszMutex); 

 

    printf("A leghosszabb parancssori argumentum hossza: %d\n", maxHossz); 

 

    free(ids); 

    free(par); 

 

    return 0; 

} 

 

./mutex aaa bbbbbbbb cc d 

Az 1276692224 szal zarolta a mutexet (hossz= 7, maxHossz=-1). 

A 1276692224 szal nyitja a mutexed (hossz= 7, maxHossz=7). 

Az 1251514112 szal zarolta a mutexet (hossz= 2, maxHossz=7). 

A 1251514112 szal nyitja a mutexed (hossz= 2, maxHossz=7). 

Az 1259906816 szal zarolta a mutexet (hossz= 8, maxHossz=7). 

A 1259906816 szal nyitja a mutexed (hossz= 8, maxHossz=8). 

Az 1243121408 szal zarolta a mutexet (hossz= 1, maxHossz=8). 

A 1243121408 szal nyitja a mutexed (hossz= 1, maxHossz=8). 

Az 1268299520 szal zarolta a mutexet (hossz= 3, maxHossz=8). 

A 1268299520 szal nyitja a mutexed (hossz= 3, maxHossz=8). 

A leghosszabb parancssori argumentum hossza: 8 
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A kritikus szekció a szálként futó feldolgoz függvényben a maxHossz változó vizsgálata és módosítása, itt 

alakulhat ki ugyanis a következő versenyhelyzet: az A és B szál egyszerre olvassa ugyanazt a maxHossz értéket; 

mindkét szál úgy dönt, hogy felülírja azt; a szálak ütemezése úgy alakul, hogy előbb a hosszabb sztringet 

feldolgozó A szál módosítja a maxHossz változót, majd a rövidebb sztringet feldolgozó B szál. Nyilvánvaló, 

hogy a maxHossz változó végül egy kisebb értéket fog tartalmazni, mint a leghosszabb parancssori argumentum 

hossza, ami nem az elvárt és helyes működés. 

Természetesen globális változók helyett a mutex-változókat és a maxHossz változó címét is átadhatjuk a 

paramétereket tartalmazó struktúra egy mezőjeként, ami elegánsabb és sok szempontból jobb kódot jelent: 

5.9. példa - mutex.c 

 

#include <pthread.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

typedef struct parameter 

{ 

    char* sztring; 

    int id; 

    pthread_t* threadID; 

    pthread_mutex_t* hosszMutexMutato; 

    int* maxHosszMutato; 

} parameter; 

 

void* szal(void* p) 

{ 

    parameter* par= (parameter*)p; 

    int hossz= strlen(par->sztring); 

 

    pthread_mutex_lock(par->hosszMutexMutato); 

 

    printf("Az %d szal zarolta a mutexet (hossz= %d, maxHossz=%d).\n", *(par->threadID), 

hossz, *(par->maxHosszMutato)); 

    if ( hossz > *(par->maxHosszMutato) ) 

 *(par->maxHosszMutato)= hossz; 

    printf("A %d szal nyitja a mutexed (hossz= %d, maxHossz=%d).\n", *(par->threadID), 

hossz, *(par->maxHosszMutato)); 

    pthread_mutex_unlock(par->hosszMutexMutato); 

 

    pthread_exit(NULL); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i; 

    pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*argc); 

    parameter* par= (parameter*)malloc(sizeof(parameter)*argc); 

    pthread_mutex_t hosszMutex; 

    int maxHossz= -1; 

 

    pthread_mutex_init(&hosszMutex, NULL); 

 

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

    { 

 par[i].sztring= argv[i]; 

 par[i].id= i; 

 par[i].threadID= ids + i; 

 par[i].hosszMutexMutato= &hosszMutex; 

 par[i].maxHosszMutato= &maxHossz; 

 pthread_create(ids + i, NULL, szal, par + i); 

    } 

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

 pthread_join(ids[i], NULL); 

 

    pthread_mutex_destroy(&hosszMutex); 

 

    printf("A leghosszabb parancssori argumentum hossza: %d\n", maxHossz); 
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    free(ids); 

    free(par); 

 

    return 0; 

} 

 

Ahogy azt a példakódokból láthatjuk, a mutex-változók nincsenek sem változókhoz, sem kódrészletekhez kötve, 

azok összerendelése, tehát az a kifejezés, hogy egy ,,kritikus szekció mutex-változója'', csak logikai kapcsolatot 

jelent, ami a kód struktúrájában jelenik meg. Ezzel szemben például OpenMP esetén a kritikus szekció a 

critical pragmát követő blokk volt, tehát lehetőségünk volt a kritikus szekciót explicit programozási 

eszközökkel jelölni. 

Mutex-változók használata esetén mindig ügyelnünk kell rajta, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, ami 

kölcsönös várakozáshoz, un. holtponthoz (deadlock) vezethet. Ennek érdekében próbáljuk betartani a következő 

egyszerű szabályt: egy zárt mutex-változó nyitása ne függjön más mutex-változó zárásától. A holtpontok 

kialakulását az alábbi példaprogrammal szemléltetjük: 

5.10. példa - deadlock.c 

 

#include <pthread.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

pthread_mutex_t mutexA; 

pthread_mutex_t mutexB; 

 

void* szalA(void* p) 

{ 

    printf("Az A szal megprobalja zarni az A mutexet.\n"); 

    pthread_mutex_lock(&mutexA); 

    printf("Az A szal zarta az A mutexet.\n"); 

    printf("Az A szal megprobalja zarni a B mutexet.\n"); 

    pthread_mutex_lock(&mutexB); 

    printf("Az A szal zarta a B mutexet.\n"); 

    printf("Az A szal nyitja a zart mutexeket.\n"); 

    pthread_mutex_unlock(&mutexB); 

    pthread_mutex_unlock(&mutexA); 

    pthread_exit(NULL); 

} 

 

void* szalB(void* p) 

{ 

    printf("A B szal megprobalja zarni a B mutexet.\n"); 

    pthread_mutex_lock(&mutexB); 

    printf("A B szal zarta a B mutexet.\n"); 

    printf("A B szal megprobalja zarni az A mutexet.\n"); 

    pthread_mutex_lock(&mutexA); 

    printf("A B szal zarta az A mutexet.\n"); 

    printf("A B szal nyitja a zart mutexeket.\n"); 

    pthread_mutex_unlock(&mutexA); 

    pthread_mutex_unlock(&mutexB); 

    pthread_exit(NULL); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i; 

    pthread_t idA, idB; 

 

    pthread_mutex_init(&mutexA, NULL); 

    pthread_mutex_init(&mutexB, NULL); 

 

    pthread_create(&idA, NULL, szalA, NULL); 

    pthread_create(&idB, NULL, szalB, NULL); 
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    pthread_join(idA, NULL); 

    pthread_join(idB, NULL); 

 

    pthread_mutex_destroy(&mutexA); 

    pthread_mutex_destroy(&mutexB); 

 

    return 0; 

} 

 

user@home> ./deadlock 

Az A szal megprobalja zarni az A mutexet. 

Az A szal zarta az A mutexet. 

Az A szal megprobalja zarni a B mutexet. 

Az A szal zarta a B mutexet. 

Az A szal nyitja a zart mutexeket. 

A B szal megprobalja zarni a B mutexet. 

A B szal zarta a B mutexet. 

A B szal megprobalja zarni az A mutexet. 

A B szal zarta az A mutexet. 

A B szal nyitja a zart mutexeket. 

user@home> ./deadlock 

Az A szal megprobalja zarni az A mutexet. 

A B szal megprobalja zarni a B mutexet. 

A B szal zarta a B mutexet. 

A B szal megprobalja zarni az A mutexet. 

Az A szal zarta az A mutexet. 

Az A szal megprobalja zarni a B mutexet. 

_ 

Ahogy az a kimenetekből látható, a program első futtatásának alkalmával az A szál lényegében befejezte futását 

a B szál elindulása előtt. A második futtatás alkalmával azonban úgy alakult a szálak ütemezése, hogy a B szál 

zárta a B mutexet, az A szál nem sokkal később zárta az A mutexet, majd az A szál próbálta zárni a B mutexet és 

a B szál az A mutexet. Ez azonban nem sikerült, hiszen mindkét mutex zárt állapotban volt, és ezért mindkét szál 

futását blokkolta a pthread_mutex_lock függvény. A program futása megállt: holtpont alakult ki. 

2.4.3. Feltételes változók 

A feltételes változók a mutex-változókhoz hasonlóan szinkronizációs eszközök, azonban a szálak 

szinkronizációja nem egy közösen használt memóriaterület eléréséhez kapcsolódón történik, hanem egy feltétel 

teljesülése alapján. Feltételes változókat akkor használunk, ha egy erőforrásra vagy valamilyen feltétel 

teljesülésére várakozó szálat alvó állapotba szeretnénk küldeni, amíg az erőforrások elérhetővé nem válnak vagy 

a futáshoz szükséges feltételek nem teljesülnek. Ezzel a megközelítéssel processzoridőt spórolhatunk, hiszen a 

szálak nem vizsgálják újra és újra a futáshoz szükséges feltétel teljesülését, hanem annak bekövetkezéséig alvó 

állapotban vannak. A legtöbb esetben a feltételtől függő A szál folytatásához szükséges körülményeket egy 

másik, B szál tevékenysége teremti meg. Amint a B szál észleli, hogy az A szál folytathatja működését, jelzést 

küld az alvó A szálnak, amely újra futó állapotba kerül. 

A gyakorlatban a leírt folyamat megvalósítására használhatjuk a feltételes változókat. Logikai szinten minden 

feltételes változó egy feltételhez rendelhető, pont úgy, ahogy a mutex-változók a kritikus szekciókhoz, az 

összerendelés azonban itt sem jelenik meg explicit módon, a kód struktúrája és működése során jelenik meg. 

Ha egy szál futásának folytatása egy feltétel teljesülésétől függ, a szálat alvó állapotba küldjük, és egyben 

hozzárendeljük egy feltételes változóhoz. Egy feltételes változóhoz (s a logikailag hozzá kapcsolódó feltételhez) 

több függvényt is hozzárendelhetünk. A programunk futó részei az általuk végzett hasznos munka közben újra 

és újra ellenőrzik, hogy teljesül-e már az a feltétel, ami az alvó szálak munkájának folytatásához kell. Amint a 

feltétel teljesülését észleli egy szál, meghívja egy megfelelő függvényhívással a feltételes változóhoz rendelt 

összes alvó szálat futó állapotba helyezi. 

A feltételes változó tehát logikai szinten egy feltételhez kapcsolódik, implementáció szinten azonban egy olyan 

listának tekinthető, amely alvó szálak azonosítóit/mutatóit tartalmazza és megfelelő függvényhívással ezek a 

szálak futó állapotba helyezhetők. 

A feltételes változók használata első olvasásra bonyolultnak tűnhet, azonban a kapcsolódó függvények 

ismertetése után egy egyszerű, könnyen értelmezhető példán keresztül szemléltetjük azt. A feltételes változók 
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típusa pthread_cond_t. Feltételes változókat inicializálni, majd használatuk után a kapcsolódó erőforrásokat 

felszabadítani a pthread_cond_init és pthread_cond_destroy függvényekkel tudjuk. 
 

Specifikáció: 
int pthread_cond_init( pthread_cond_t* 

cond, 

                       const 

pthread_condattr_t* attr); 

int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t* 

cond); 

Paraméterek: cond - Az inicializálandó/felszabadítandó feltételes 

változó címe. 

  attr - A feltételes változó attribútumai, NULL esetén 

alapértelmezett tulajdonságokkal kerül inicializálásra. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

A pthread_cond_wait függvény a hívó szálat hozzárendeli a paraméterként kapott feltételes változóhoz, és a 

hívó szálat alvó állapotba helyezi. A megfelelő feltétel teljesülése esetén a pthread_cond_signal függvény 

hívásával helyezhetjük futó állapotba a feltételes változóhoz rendelt szálat. Ha egy feltételes változóhoz több 

szálat is hozzárendeltünk, a pthread_cond_signal függvény hívása esetén a Pthreads implementáció dönti el, 

hogy melyik szálat helyezi futó állapotba. Ha egy feltételes változóhoz rendelt minden alvó szálat futó állapotba 

szeretnénk helyezni, a pthread_cond_broadcast függvényt használjuk. 
 

Specifikáció: 
int pthread_cond_wait( pthread_cond_t* 

cond, 

                       pthread_mutex_t* 

mutex); 

int pthread_cond_signal(pthread_cond_t* 

cond); 

int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t* 

cond); 

Paraméterek: cond - A feltételes változó címe. 

  mutex - A feltételes változó elérésére használt mutex-

változó címe. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

A gyakorlati megvalósítás csak egy kicsit bonyolultabb attól, amit eddig leírtunk: a feltételes változók elérését 

mindig mutex-változókkal kezeljük, hiszen több szál által közösen használt változóról van szó. Mivel a 

pthread_cond_wait függvényt hívó szál a függvényhívás végrehajtása során alvó állapotba kerül, és a 

függvényhívás előtt zárnia kellett a feltételes változó elérését szabályozó mutexet, ezért át kell adnunk neki a 

mutex címét, hogy az alvó állapotba kerülés előtt még nyithassa azt, ezzel elkerülve a korábban leírt holtpontok 

kialakulását. 

Az alábbi példaprogramban a feltételes változók használatát szemléltetjük. A cél a leghosszabb parancssori 

argumentum meghatározása, majd a hosszának és magának az argumentumnak a kimenetre írása. 

5.11. példa - cond.c 

 

#include <pthread.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

char* leghosszabbArg; 

pthread_mutex_t hosszMutex; 

pthread_cond_t hosszFeltetel; 

int argSzam; 

int feldolgozva; 
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typedef struct parameter 

{ 

    char* sztring; 

} parameter; 

 

void* argKiir(void* p) 

{ 

    pthread_mutex_lock(&hosszMutex); 

 

    if ( feldolgozva < argSzam ) 

 pthread_cond_wait(&hosszFeltetel, &hosszMutex); 

 

    printf("A leghosszabb argumentum: %s\n", leghosszabbArg); 

 

    pthread_mutex_unlock(&hosszMutex); 

 

    pthread_exit(NULL); 

} 

 

void* argHosszKiir(void* p) 

{ 

    pthread_mutex_lock(&hosszMutex); 

 

    if ( feldolgozva < argSzam) 

 pthread_cond_wait(&hosszFeltetel, &hosszMutex); 

 

    printf("A leghosszabb argumentum hossza: %d\n", strlen(leghosszabbArg)); 

 

    pthread_mutex_unlock(&hosszMutex); 

 

    pthread_exit(NULL); 

} 

 

void* szal(void* p) 

{ 

    parameter* par= (parameter*)p; 

    int ah= strlen(par->sztring); 

    int lh= strlen(leghosszabbArg); 

 

    pthread_mutex_lock(&hosszMutex); 

 

    if ( ah > lh ) 

 leghosszabbArg= par->sztring; 

    if ( ++feldolgozva == argSzam ) 

 pthread_cond_broadcast(&hosszFeltetel); 

 

    pthread_mutex_unlock(&hosszMutex); 

 

    pthread_exit(NULL); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

    int i; 

    pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*(argc + 2)); 

    parameter* par= (parameter*)malloc(sizeof(parameter)*argc); 

 

    pthread_mutex_init(&hosszMutex, NULL); 

    pthread_cond_init(&hosszFeltetel, NULL); 

    leghosszabbArg= argv[0]; 

    argSzam= argc; 

    feldolgozva= 0; 

 

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

    { 

 par[i].sztring= argv[i]; 

 pthread_create(ids + i, NULL, szal, par + i); 

    } 

 

    pthread_create(ids + argc, NULL, argKiir, NULL); 

    pthread_create(ids + argc + 1, NULL, argHosszKiir, NULL); 
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    for ( i= 0; i < argc; ++i ) 

 pthread_join(ids[i], NULL); 

    pthread_join(ids[argc], NULL); 

    pthread_join(ids[argc + 1], NULL); 

 

    pthread_mutex_destroy(&hosszMutex); 

    pthread_cond_destroy(&hosszFeltetel); 

 

    free(ids); 

    free(par); 

 

    return 0; 

} 

 

A leghosszabb argumentumot a hosszVizsgalat függvényt futtató szálak határozzák meg, és a hosszMutex 

mutex-változót felhasználva szinkronizálják a leghosszabbArg globális változó elérést. A kiírásokat azonban 

nem a főprogramban végezzük, hanem két olyan szálat hozunk létre (argKiir és argHosszKiir), amelyek 

várakozni fognak egészen addig, amíg a leghosszabb argumentum meghatározásra nem kerül. Ez utóbbi feltételt 

két globális változó viszonya alapján tudják eldönteni a hosszVizsgalat függvényt futtató szálak. A 

szinkronizáció tehát a következő módon valósul meg: egymást követően minden szálat elindítunk a 

főprogramban. Az argKiir és argHosszKiir függvények észlelik, hogy nem teljesül a leghosszabb parancssori 

argumentum meghatározottságára vonatkozó feltétel, ezért az argKiir és argHosszKiir függvényeket futtató 

szálak alvó állapotba kerülnek, s ezt a hosszFeltetel feltételes változóhoz kötik. A pthread_cond_wait 

függvény nyitja a hosszMutex változót. A hosszVizsgalat függvényt futtató szálak közben elkezdik 

munkájukat, egymással versengve belépnek a kritikus szekcióba, és megfelelően változtatják a 

leghosszabbArg változót, valamint növelik a feldolgozva változó értékét. Az utolsó argumentumot 

feldolgozó szál jelzést küld a pthread_cond_broadcast függvénnyel a hosszFeltetel változóhoz rendelve 

várakozó szálaknak, hogy elkezdhetik futásukat, s ekkor megtörténik a kiírás. 

user@home> ./cond aa bbbbbbbb c dddd 

A leghosszabb argumentum: bbbbbbbb 

A leghosszabb argumentum hossza: 8 

user@home> ./cond aa bbbbbbbb c dddd 

A leghosszabb argumentum hossza: 8 

A leghosszabb argumentum: bbbbbbbb 

2.5. Attribútumok 

A Pthreads szabványban a szálak, mutex-változók és attribútumok működésének bizonyos jellemzői, 

tulajdonságai explicit módon szabályozhatók. Alapértelmezett viselkedésük a legtöbb alkalmazás szempontjából 

kielégítő, azonban ha meg szeretnénk változtatni ezeket, akkor megfelelő attribútumokat kell használnunk a 

szálak létrehozásánál és változók inicializálásánál. Fontos kiemelni, hogy az attribútumok segítségével az egyes 

objektumok tulajdonságait csak a létrehozásuk/inicializálásuk pillanatában változtathatjuk meg, dinamikusan 

nincs erre lehetőségünk. Az attribútumok használata csak nagyon speciális esetekben indokolt, ezért terjedelmi 

okok miatt nem foglalkozunk velük a jegyzet hátralévő részében. 

3. Az illesztett szűrés párhuzamosítása 

Jelen szakaszban a illesztett szűrés képpont szintű és szűrőhalmaz szintű párhuzamosításán keresztül 

demonstráljuk a Pthreads eszközök alkalmazás szintű használatát, majd a futásidőket összehasonlítjuk az 

OpenMP eszközrendszerrel kapott eredményekkel. 

3.1. Képpont szintű párhuzamosítás 

A Pthreads használata kicsit több programozói munkát igényel, mint az OpenMP alkalmazása. A stratégiánk a 

következő: a korábbiakhoz hasonlóan, parancssori argumentummal szabályozhatjuk az elinduló szálak számát. 

N szál esetén az applyFS függvényben a képpontokat befutó ciklus tartományát N egyenlő részre bontjuk, és N 

szálat indítva minden szál azonos számú képpont feldolgozását fogja végezni. 

Mindenekelőtt térjünk vissza a szálak indítását végző pthread_create függvény paraméterezéséhez. Ahogy 

azt a példaprogramokban is láthattuk, paraméterként vár egy függvényt, amely a szál kódját tartalmazza és át 
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kell adnunk neki a szál futásához szükséges paramétereket, mégpedig void* típusként. Mindez bonyolultnak 

tűnhet elsőre, de a gyakorlatban mindig ugyanazon séma alapján kell eljárnunk. 

Első lépésként létrehozunk egy struktúrát, amely alkalmas az egy szál által használt összes paraméter tárolására. 

Esetünkben, képpont szintű párhuzamosításnál, egy szálnak ismernie azt az index tartományt, amelyre 

alkalmaznia kell az applyFSn függvényt, ismernie kell a képeket, amelyeken dolgozik, valamint meg kell 

kapnia a szűrőhalmazt is, amelyet a kép minden pontjára alkalmaznia kell. 

5.12. példa - filter.c:111-119 

 

typedef struct pparam 

{ 

    int begin; 

    int end; 

    image* input; 

    image* output; 

    filterSet* fs; 

} pparam; 

 

Az applyFS függvényben threads darab szálat indítunk. A pthread_create függvény hívásakor minden szál 

egy pparam struktúra címét fogja megkapni, ezért a szálak indítása előtt gondoskodnunk kell róla, hogy 

rendelkezzünk threads darab pparam típusú változóval, amelyek legalább a szálak befejezéséig léteznek. 

Hozzunk létre tehát az applyFS függvényben egy pparam típusú és threads méretű tömböt és állítsuk be az 

egyes struktúrák mezőit a megfelelő módon! 

5.13. példa - filter.c:134-143 

 

  pparam* pars= (pparam*)malloc(sizeof(pparam)*threads); 

 

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

  { 

    pars[i].begin= (int)floor(((double)imn/threads)*i); 

    pars[i].end= (int)floor(((double)imn/threads)*(i+1)); 

    pars[i].input= input; 

    pars[i].output= output; 

    pars[i].fs= fs; 

  } 

 

Az egyes szálak indításakor a pthread_create függvény visszaadja a létrejövő szál azonosítóját, amelyet 

szintén tárolnunk kell, hogy a későbbi kapcsolási műveletben hivatkozni tudjunk rá. Létrehozunk tehát még egy 

tömböt, amely pthread_t típusú változók tárolására alkalmas. 

5.14. példa - filter.c:133-134 

 

  pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*threads); 

  pparam* pars= (pparam*)malloc(sizeof(pparam)*threads); 

 

Nincs más hátra, minthogy megírjuk az egyes dolgozó szálak kódját tartalmazó pthreadWorker függvényt: 

5.15. példa - filter.c:120-128 

 

void* pthreadWorker(void* p) 

{ 

  pparam* par= (pparam*)p; 

  int i; 

  for ( i= par->begin; i < par->end; ++i ) 

    par->output->content[i]= applyFSn(par->fs, par->input, i); 

  pthread_exit(NULL); 
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} 

 

Az applyFS függvény végül az alábbi alakot ölti: 

5.16. példa - filter.c:129-154 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i; 

  pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*threads); 

  pparam* pars= (pparam*)malloc(sizeof(pparam)*threads); 

 

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

  { 

    pars[i].begin= (int)floor(((double)imn/threads)*i); 

    pars[i].end= (int)floor(((double)imn/threads)*(i+1)); 

    pars[i].input= input; 

    pars[i].output= output; 

    pars[i].fs= fs; 

  } 

 

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

    pthread_create((void*)(ids + i), NULL, pthreadWorker, (void*)(pars + i)); 

 

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

    pthread_join(ids[i], NULL); 

 

  free(pars); 

  free(ids); 

} 

 

Az implementáció tesztelésére a korábban leírt paraméter tartományban futtatásokat végeztünk, melyek 

eredményeit a {5.1. ábrán foglaljuk össze. 

5.1. ábra - Pthread, OpenMP és szekvenciális futási idők összehasonlítása. 
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Az grafikonok alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a képpont szintű párhuzamosítás ugyanolyan 

hatékonyan valósítható meg OpenMP és Pthread eszközökkel. Ez persze nem meglepő, hiszen nincs kritikus 

szekció, nem kell kölcsönös kizárást megvalósítanunk, és a két szál indításának műveletigénye messze eltörpül 

az elvégzett számítási műveletek mellett. 

3.2. Dinamikus ütemezés 

Az előző szakaszban képpont szintű párhuzamosítást hajtottunk végre, amely során a ciklusváltozó által befutott 

tartományt felosztottuk threads részre, összesen threads darab szál indult, és minden szál a ciklusváltozónak 

körülbelül azonos méretű tartományát futotta be. A megközelítés ebben az esetben jó, hiszen a szálak 

nagyságrendileg ugyanakkora munkát végeznek. Ahogy arról a párhuzamos programok tervezése kapcsán a 

terheléselosztásnál, a párhuzamosítás finomságánál már beszéltünk, számos esettel találkozhatunk a 

gyakorlatban, amikor egy probléma tartományának egyenlő méretű részekre osztása nem a legjobb stratégia 

(például prímszámok meghatározása esetén). 

A megoldást a probléma tartományának kisebb részekre osztása és annak megfelelő ütemezése jelentheti, 

amelyet OpenMP-ben a parallel for pragma schedule klózával könnyen megvalósíthattunk. Pthreads 

használata esetén azonban erre nem áll rendelkezésünkre könyvtári eszköz, így tartomány felosztását és az 

ütemezést explicit módon le kell kódolni. 

Absztrakt szinten és általános esetben az ütemezés ezen formája egy sor adatszerkezet segítségével valósítható 

meg: az egyes résztartományok feldolgozásával definiált feladatokat berakjuk a sorba. A dolgozó szálak 

szinkronizáltan elérik a sort, kivesznek egy feladatot, és elvégzi azt. Amint befejezi egy szál az aktuális 

feladatot, kivesz a sorból egy újabb részfeladatot és azon kezd dolgozni. Mindezt addig ismétlődik, amíg a 

feladatokat tartalmazó sor ki nem ürül és ezzel a teljes probléma meg nem oldódott. 

Az absztrakt leírás direkt megvalósítása meglehetősen erőforrásigényes, a leírt koncepciót az illesztett szűrés 

esetén egyszerűbben is implementálhatjuk. Részfeladatként a képpontoknak egy size méretű tartományát, 

illetve annak szűrését választjuk. Az egyes size méretű tartományokat tartalmazó sor helyett azonban egy 

egyszerű változót (actual) használunk, amely minden pillanatban azon képpont indexét tartalmazza, ameddig 
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már kiosztottuk a képpontok szűrésének feladatát. Egy szál szempontjából az ütemezés a következő algoritmus 

szerint történik: 

1. A szál megvizsgálja a minden szál által elérhető actual változó értékét. 

a. Ha nagyobb vagy egyenlő, mint a kép pontjainak száma, akkor befejezi futását. 

b. Ha kisebb, mint a képpontok száma, akkor a szál növeli azt a size értékkel, és elkezdi az [actual, ..., 

actual + size], size méretű tartomány feldolgozását. 

2. A tartomány feldolgozásának befejezése után vissza az 1. lépésre. 

Az implementáció során egy dologra kell csak figyelnünk: az actual változóhoz minden szálnak hozzá kell 

férnie, azonban gondoskodnunk kell róla, hogy a szálak egyszerre ne férhessenek hozzá. Az actual változó 

elérése tehát egy kritikus szekció, így biztosítanunk kell a kölcsönös kizárást. 

A kód az alábbi módon változik. 

5.17. példa - filter.c:111-177 

 

typedef struct pparam 

{ 

    int actual; 

    int imn; 

    int size; 

    image* input; 

    image* output; 

    filterSet* fs; 

    pthread_mutex_t* mutex; 

} pparam; 

 

void* pthreadWorker(void* p) 

{ 

  pparam* par= (pparam*)p; 

  int i, begin, end; 

 

  while ( 1 ) 

  { 

    pthread_mutex_lock(par->mutex); 

    if ( par->actual < par->imn ) 

    { 

      begin= par->actual; 

      end= MIN(par->actual + par->size, par->imn); 

      par->actual+= par->size; 

    } 

    else 

    { 

      pthread_mutex_unlock(par->mutex); 

      break; 

    } 

 

    pthread_mutex_unlock(par->mutex); 

 

    for ( i= begin; i < end; ++i ) 

      par->output->content[i]= applyFSn(par->fs, par->input, i); 

  } 

  pthread_exit(NULL); 

} 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i; 

  pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*threads); 

  pparam par; 

  pthread_mutex_t m; 

  pthread_mutex_init(&m, NULL); 
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  par.actual= 0; 

  par.size= 5000; 

  par.imn= imn; 

  par.input= input; 

  par.output= output; 

  par.fs= fs; 

  par.mutex= &m; 

 

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

    pthread_create((void*)(ids + i), NULL, pthreadWorker, (void*)&par); 

 

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

    pthread_join(ids[i], NULL); 

 

  free(ids); 

 

  pthread_mutex_destroy(&m); 

} 

 

A szálak paramétereit tartalmazó struktúrába bekerül a kép mérete, a size paraméter, azaz a részfeladatok 

mérete, valamint az actual változó, amely a feldolgozott vagy feldolgozásra már kiosztott képpontok számát 

tartalmazza. Továbbá, a struktúra részeként adjuk át a szálaknak az actual mező elérését szabályozó mutex-

változót. A pthreadWorker függvény most két ciklust tartalmaz. A külső ciklus addig fut, amíg a 

részfeladatokat tartalmazó sor ki nem ürül. Esetünkben ez azt jelenti, hogy amíg az actual változó értéke el 

nem éri az imn paraméter értékét. Ezen külső ciklus minden lépése size darab képpont feldolgozását végzi, 

amely a korábbihoz hasonló belső ciklusban valósul meg. A külső ciklus minden lépésének elején blokkoljuk a 

szál futását egészen addig, amíg a paraméterként kapott mutexet zárni nem sikerül. Ha zártuk, akkor biztosak 

lehetünk benne, hogy az actual változóhoz más dolgozó szál nem fér hozzá, sem írási, sem olvasási célból. Ezt 

követően elvégezzük az actual változóhoz kapcsolódó összes műveletet: 

1. megvizsgáljuk, hogy van-e még fel nem dolgozott és feldolgozásra ki nem osztott képpont (actual < imn), 

2. ha nincs, akkor befejezzük a szál futását, 

3. ha van, akkor növeljük az actual értékét, majd alkalmas módon beállítjuk a lokális begin és end változókat, 

azaz a feldolgozandó képpontok size méretű tartományát. 

Az actual változót érintő műveletek befejezése után nyitjuk a mutexet és elvégezzük a kijelölt képpont 

tartomány feldolgozását. Fontos azonban, hogy ha a szál futását termináljuk, akkor is nyissuk a mutex-változót, 

hiszen nincs már több feldolgozandó képpont! 

A szálakat indító applyFSn függvény kódja elegánsabb lett. Nincs szükségünk a paramétereket tároló tömbre, 

mert csak egy paramétert használunk, minden szál ugyanazon struktúra címét kapja meg. A függvény csak a 

struktúra mezőinek beállítását, a szálak indítását, majd főprogramhoz kapcsolását tartalmazza. 

A teljesítmény összehasonlítására újabb teszteket végeztünk, s az eredményeket a 5.2. ábrán foglaljuk össze. 

5.2. ábra - Pthread és szekvenciális futási idők összehasonlítása. 
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Ahogy az ábrákon látható, a dinamikus ütemezés kis eltéréssel, de még az illesztett szűrés esetén jobb futási 

időket adódott. 

3.3. Szűrőhalmaz szintű párhuzamosítás 

Jelen szakaszban a szűrőhalmaz szintű párhuzamosítást valósítjuk meg, vagyis az applyFSn függvényben 

található ciklust párhuzamosítjuk a Pthreads eszközeivel. 

Implementáció szempontjából a legegyszerűbb megoldás, ha a ciklusváltozó tartományát a képpont szintű 

párhuzamosításhoz hasonlóan threads részre osztjuk, és az egyes szálak a megfelelő tartományhoz tartozó 

cikluslépéseket hajtják végre. A képpont szintű párhuzamosítással szemben azonban a feladatok most nem 

függetlenek: a szálaknak közösen kell meghatározni egy maximum értéket. Létrehozhatunk egyetlen, a szálak 

által közösen, kölcsönös kizárással elérhető változót, amely értékét módosítják, ha aktuális értékétől nagyobb 

szűrőválaszt kaptak. Ennek a megközelítésnek az a hátránya, hogy a kritikus szekcióba túl gyakran, lényegében 

minden cikluslépés végrehajtása után be kell lépni a szálaknak. OpenMP esetén a redukciós művelet 
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alkalmazásával kaptuk a legjobb eredményeket, így érdemes lenne annak működését megvalósítani a Pthreads 

eszközeivel is. A redukciós művelet során az egyes szálak privát változókba határozzák meg az általuk 

feldolgozott tartományban kapott legnagyobb szűrőválaszt. A kritikus szekcióba csak egyszer, a szál futásának 

végén lépnek be, ekkor határozzák meg a közösen elérhető változóba a legnagyobb értéket. 

Ezen megközelítés hatékonyságát láthattuk már az OpenMP alapú párhuzamosításnál, de hogy miért hatékony, 

azt egy konkrét példán keresztül érthetjük meg: tegyük fel, hogy 20 szűrő van a szűrőhalmazban és 2 szálon 

dolgozunk. Ekkor mindkét szál 10-10 azonos méretű szűrőt alkalmaz a megadott képpontra. A legnagyobb 

szűrőválaszt egyetlen globális változóba regisztrálva a két szál összesen 20 alkalommal lép be a kritikus 

szekcióba. Ha azonban két szál saját, lokális változóba határozza meg a hozzájuk rendelt 10-10 elemű 

tartományokhoz tartozó legnagyobb szűrőválaszt, akkor a feldolgozás végén, csak 1-1 alkalommal kell 

belépniük a kritikus szekcióba: akkor, amikor két lokális változó maximumát beírják a közösen elérhető globális 

változóba. Az parallel for pragma reduction(max:maxValue) klóza éppen ezt a működést valósítja meg. 

A kód az alábbi módon alakul. 

5.18. példa - filter.c:97-177 

 

typedef struct pparam 

{ 

  int begin; 

  int end; 

  int* n; 

  image* input; 

  filterSet* fs; 

  pthread_mutex_t* mutex; 

  float* res; 

} pparam; 

 

pthread_t* ids; 

pparam* params; 

 

void* pthreadWorker(void* p) 

{ 

  pparam* par= (pparam*)p; 

  int i; 

  float value; 

  float maxValue= -FLT_MAX; 

 

  for ( i= par->begin; i < par->end; ++i ) 

  { 

    value= applyFn(par->fs->f[i], par->input, *(par->n)); 

 

    if ( value > maxValue ) 

      maxValue= value; 

  } 

 

  pthread_mutex_lock(par->mutex); 

  *(par->res)= maxValue; 

  pthread_mutex_unlock(par->mutex); 

 

  pthread_exit(NULL); 

} 

 

float applyFSn(filterSet* fs, image* input, int n) 

{ 

  *(params[0].res)= -FLT_MAX; 

  int i; 

 

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

    pthread_create(ids + i, NULL, pthreadWorker, params + i); 

 

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

    pthread_join(ids[i], NULL); 

 

  return *(params[0].res); 

} 
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void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= input->rows * input->columns; 

  int i; 

  float res; 

 

  ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*threads); 

  params= (pparam*)malloc(sizeof(pparam)*threads); 

  pthread_mutex_t mutex; 

  pthread_mutex_init(&mutex, NULL); 

 

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

  { 

    params[i].input= input; 

    params[i].fs= fs; 

    params[i].begin= (int)floor((double)(fs->n)/threads*i); 

    params[i].end= (int)floor((double)(fs->n)/threads*(i+1)); 

    params[i].res= &res; 

    params[i].mutex= &mutex; 

    params[i].n= &i; 

  } 

 

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

    output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

 

  pthread_mutex_destroy(&mutex); 

 

  free(ids); 

  free(params); 

} 

 

Az implementáció hatékonyságát növelendő, globális változóként hoztunk létre egy-egy tömböt az azonosítók 

és paraméter struktúrák tárolására, és ezek inicializálását már az applyFS függvényben elvégezzük, hogy egy 

kép szűrése esetén csak egyszer történjen meg mind a dinamikus memóriafoglalás, mind a paraméterek 

beállítása. A legnagyobb szűrőválaszt tartalmazó res változót és az elérését szabályozó mutex-változót szintén 

az applyFS függvényben hozzuk létre és paraméterként adjuk át címüket a szálaknak. Mivel a szálaknak 

tudniuk kell azt is, hogy a kép mely pontjára alkalmazzák a szűrőket, az applyFS függvény i ciklusváltozóját is 

átadjuk paraméterként. 

Az applyFS függvényben a feldolgozást végző iterációból induló vezérlési utakon csak a legfontosabb, 

feltétlenül szükséges lépéseket helyeztük el: az applyFSn függvény csak a szálak indítását és kapcsolását végzi; 

a pthreadWorker függvényekben pedig csak a szűrők alkalmazása és a legnagyobb szűrőválasz meghatározása 

szerepel; a kritikus szekció pedig egyetlen utasításból áll. 

Természetesen ugyanezt az ütemezést sok más, esetleg hatékonyabb módon is implementálhattuk volna a 

Pthreads általunk megismert eszközeivel, azonban a jelenlegi implementációval elkerültük a létező függvények 

specifikációjának megváltoztatását. Nagyobb szoftverek párhuzamosítása esetén gyakran kerülhet hasonló 

kompromisszumhelyzetbe a programozó: ha lemondunk némi sebességnövekedésről és nem módosítjuk a 

meglévő függvények specifikációját, azzal elkerülhetjük a teljes szoftver átszervezéséből adódó fejlesztési időt. 

A futási tesztek eredménye a 5.3. ábrán látható. 

5.3. ábra - Pthread futási idők összehasonlítása. 
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Az ábrákról nagyon érdekes tanulságot vonhatunk le. Futtatásunk görbéi párhuzamosan futnak a képpont szintű 

párhuzamosítás eredményeivel. Azonban, van köztük egy jelentős eltolás, azaz egy nagyságrendileg 10 

másodperces lassulás (over-head) alakult ki. Ha megvizsgáljuk az ábrákat, azt is láthatjuk, hogy ez a lassulás 

független a paraméter konfigurációtól, azaz nincs kapcsolatban a szűrők számával és a szűrők méretével. Mi 

lehet az oka ennek a 10 másodperces teljesítmény visszaesésnek? A válasz a Pthreads könyvtár működésében 

rejlik. A Pthreads az OpenMP-től magasabb szintű, általános eszközöket bocsájt a programozó rendelkezésére, 

és a magasabb absztrakciós szint -- mint az esetek túlnyomó többségében -- teljesítménycsökkenéssel jár. Az 

OpenMP az alacsonyszintű, adatpárhuzamosítást célzó konstrukciókból nagyon hatékony, optimalizált kódot 

állít elő, gyorsabban valósítja meg a szálak indítását, a szálak paraméterezését és a kölcsönös kizárást. Ez a 

különbség néhány művelet esetén nem érzékelhető, azonban a szűrőhalmaz szintű párhuzamosítás esetén 

512·512·threads szálat indítunk, nagyságrendileg ugyanennyi alkalommal lépünk be a kritikus szekcióba és ez 

a grafikonokon látható visszaeséshez vezet. 

3.4. Monitoring 
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A teljesség kedvéért az adatpárhuzamosítás mellett egy funkcionális szálat is megvalósítunk: létrehozunk egy 

olyan szálat, amely a végrehajtás állapotát monitorozza, azaz a feldolgozás befejezéséig újra és újra a kimenetre 

írja a feldolgozott képpontok százalékos arányát, majd rögzített időtartamra, például egy másodpercre alvó 

állapotba kerül. A monitorozó szálat a képpont szintű, dinamikus ütemezést végrehajtó kód esetén könnyen 

megvalósíthatjuk. Szükségünk van egy új szálra, amely hasonlóan a megfelelő OpenMP szekcióhoz, tartalmaz 

egy sleep függvényhívást és egy konzolra történő kiírást. A feldolgozás állapotának vizsgálatához azonban 

nem kell újabb változót létrehoznunk, felhasználhatjuk a dolgozó szálaknak paraméterként átadott struktúrában 

lévő imn és actual mezők értékeit. Bár a monitorozó szál teljesen más feladatot végez, mint a szűrésen dolgozó 

szálak, mégis átadhatjuk neki ugyanazt a paramétert, amelyet aztán a monitorozásnak megfelelően használ fel. 

5.19. példa - filter.c:150-202 

 

void* monitor(void* p) 

{ 

  pparam* par= (pparam*)p; 

 

  while ( 1 ) 

  { 

    pthread_mutex_lock(par->mutex); 

    if ( par->actual >= par->imn ) 

    { 

      pthread_mutex_unlock(par->mutex); 

      break; 

    } 

    pthread_mutex_unlock(par->mutex); 

    fprintf(stderr, "%.2f%%", (((double)par->actual)/(par->imn))*100); 

    fflush(stderr); 

    sleep(1); 

    fprintf(stderr, "\r"); fflush(stderr); 

  } 

  pthread_exit(NULL); 

} 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i; 

  pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*threads); 

  pthread_t monitorid; 

  pparam par; 

  pthread_mutex_t m; 

  pthread_mutex_init(&m, NULL); 

 

  par.actual= 0; 

  par.size= 10000; 

  par.imn= imn; 

  par.input= input; 

  par.output= output; 

  par.fs= fs; 

  par.mutex= &m; 

 

  pthread_create((void*)&monitorid, NULL, monitor, (void*)&par); 

 

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

    pthread_create((void*)(ids + i), NULL, pthreadWorker, (void*)&par); 

 

  pthread_join(monitorid, NULL); 

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

    pthread_join(ids[i], NULL); 

 

  free(ids); 

 

  pthread_mutex_destroy(&m); 

} 

 

4. Összefoglalás 
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Akárcsak az OpenMP technológiával, a Pthreads eszközeivel is szál alapú párhuzamosítást valósíthatunk meg. 

Előnye, hogy a szálak a kódban függvények formájában jelennek meg, a szálak indítása és befejezése explicit 

függvényhívásként, így a kód könnyen olvasható és értelmezhető, szemben az OpenMP-vel, ahol egysoros 

pragmákkal igen komplex párhuzamos konstrukciókat is megvalósíthatnak. Az OpenMP-vel összehasonlítva 

azonban hátránya, hogy sokat kell kódolni: az OpenMP a gyakran használt konstrukciókat (például redukció, 

dinamikus ütemezés) már pragma szinten tartalmazza, azaz egyetlen sorral egy olyan funkciót tehetünk a kódba, 

amelyet a Pthreads eszközeivel csak több tíz sornyi kóddal tudunk megvalósítani a legegyszerűbb esetekben is. 

További hátránya, hogy az OpenMP eszközei alacsony szinten optimalizáltak, míg a Pthreads magasabb szintű 

eszközei kevésbé hatékonyan kerülnek be az előálló futtatható gépi kódba. (Jól szemléltetik ezt a szűrőhalmaz 

szintű párhuzamosítás során kapott eredmények.) Ezen rövid összehasonlítás jól tükrözi a technológiák 

megjelenése közötti generációs különbséget: a Pthreads a funkcionális párhuzamosítás korában jelent meg és 

elsősorban funkcionális párhuzamosításra használható eszközöket tartalmaz; ezzel szemben az OpenMP már a 

többmagos processzorok korának hajnalán jelent meg, így nem csoda, hogy jobban igazodik az 

adatpárhuzamosítás követelményeihez. Mindazonáltal, a Pthreads eszközei sok esetben -- nagyobb 

programokban; funkcionális párhuzamosítási feladatok megoldásánál; illetve olyan adatpárhuzamosítási 

esetekben, amikor a szálak nagy mennyiségű számítást végeznek -- nagyon kényelmesen használhatók, sok 

szoftverben és széleskörűen alkalmazzák, így a Pthreads mindenképpen hozzátartozik napjaink párhuzamos 

programozásához. 

Ha felkeltettük az olvasó érdeklődését a Pthreads technológia iránt, további részleteket, leírásokat, 

példaprogramokat találhat a szabványban, illetve a Pthreads programozásra fókuszáló [12] könyvben. 

5. Feladatok 

1. (★) Valósítsa meg a fejezetben bemutatott teszteket saját hardverkörnyezetében, ábrázolja és értelmezze a 

kapott futási eredményeket! 

2. (★★★) Készítsen alkalmazást, amely Pthreads technológiával párhuzamosítva közelíti π értékét! (Az 

algoritmus pontos leírása az előző szakasz első feladatánál található.) A kritikus szekció kezelésére 

használjon mutex-változókat! 

3. (★★★) A 3.2. szakaszban olyan dinamikus ütemezést valósítottunk meg, amely megegyezett az OpenMP 

parallel for schedule(dynamic,10000) pragma használatával. Valósítsa meg az OpenMP 

schedule(static,10000) és schedule(guided, 1) ütemezéseit a Pthreads eszközeivel! Hasonlítsa össze 

a Pthreads implementációkkal és OpenMP implementációkkal elért sebességnövekedéseket! 

4. (★) Vizsgálja meg, hogy hogyan változik az illesztett szűrés végrehajtásának sebessége, ha a dinamikus 

ütemezés egységének választott index tartomány méretét 1-ről a kép méretének nagyságrendjébe növeljük! 

Ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

5. (★★) Módosítsa az illesztett-szűrés szűrőhalmaz szintű párhuzamosítását úgy, hogy az applyFSn 

függvényben a létrehozott szálak kapcsolása helyett a pthread_exit függvényt használja szinkronizációs 

célra és ennek segítségével adja vissza a hívási környezetbe a legnagyobb szűrőválaszt! 

6. (★★) Becsülje meg Amdahl-törvényének segítségével, hogy rögzített paraméterű illesztett szűrési probléma 

esetén mekkora sebességnövekedést érhetünk el, ha 2-ről 8-ra növeljük a processzorok számát! 

7. (★★) Becsülje meg Gustafson-törvényének segítségével, hogy rögzített σ, γ és nθ  paraméterek esetén 

mekkora mθ  méretű problémát oldhatunk meg, ha a végrehajtásra használt processzorok számát 2-ről 8-ra 

növeljük! 

8. (★★) Párhuzamosítsa Pthreads eszközökkel a kNN-algoritmust az azonosított párhuzamosítási pontokon, 

futási tesztek segítségével vizsgálja meg és értelmezze az elért sebességnövekedést! A párhuzamos 

végrehajtásra használt szálak számát parancssori argumentum segítségével lehessen specifikálni! 

9. (★★) Ha készített OpenMP alapú párhuzamosítási megoldást kNN-osztályozáshoz, hasonlítsa össze a futási 

eredményeket a Pthreads implementációéval és értelmezze a különbségeket! 

10. (★★) Készítsen Pthreads alapú párhuzamosítási megoldást a kNN-osztályozáshoz úgy, hogy a 

párhuzamosan feldolgozott ciklusok végrehajtása dinamikus ütemezéssel, parancssori argumentumon 

keresztül szabályozható M méretű blokkokban történjen! Vizsgálja meg, hogyan függ a párhuzamos 
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végrehajtás sebessége a vektorok és a tanulóadatbázis méretétől N értékének függvényében! Ábrázolja és 

értelmezze a futási eredményeket! 

11. (★★) Becsülje meg Amdahl-törvényének segítségével, hogy rögzített méretű kNN-osztályozási 

probléma esetén hogyan változna a végrehajtási idő, ha a processzorok számát 8-ra növelnénk! 

12. (★★) Becsülje meg Gustafson-törvényének segítségével, hogy adott méretű kNN-osztályozási 

probléma esetén ha a processzorok számát 8-ra növeljük, mennyivel növelhetjük a tanulóadatbázis méretét, 

hogy ugyanannyi idő alatt kapjunk megoldást! 

13. (★★) Készítsen a feldolgozás állapotát monitorozó szálat a kNN-osztályozáshoz Pthreads 

technológiával! Ügyeljen rá, hogy a feldolgozást több ciklus valósítja meg! 

14. (★★) Párhuzamosítsa a részecskeszimulációs alkalmazást Pthreads eszközökkel az azonosított 

párhuzamosítási pontokon, futási tesztek segítségével vizsgálja meg és értelmezze az elért 

sebességnövekedést! 

15. (★★) Ha készített OpenMP alapú párhuzamosítási megoldást részecskeszimulációhoz, hasonlítsa össze 

annak teljesítményét a Pthreads implementációéval és értelmezze a különbségeket! 

16. (★★) Készítsen Pthreads alapú párhuzamosítási megoldást a részecskeszimulációs alkalmazáshoz úgy, 

hogy a párhuzamosan feldolgozott ciklusok végrehajtása dinamikus ütemezéssel, parancssori argumentumon 

keresztül szabályozható M méretű blokkokban történjen! Vizsgálja meg, hogyan függ a párhuzamos 

végrehajtás sebessége a részecskék számától M függvényében! 

17. (★★) Becsülje meg Amdahl-törvényének segítségével, hogy mekkora FPS értékű vizualizációt 

valósíthatunk meg 4000 részecske szimulációja esetén, ha a processzorok számát 10-re növeljük! 

18. (★★) Becsülje meg Gustafson-törvényének segítségével, hogy hány részecske szimulációját 

valósíthatja meg 40 FPS sebességgel, ha a processzorok számát 10-re növeli! 

19. (★) Készítsen a részecskeszimulációs alkalmazáshoz a feldolgozás állapotát és a megjelenítés aktuális 

FPS értékét monitorozó szálat a Pthreads-eszközeivel! 

20. (★★★) Készítsen párhuzamos implementációt a részecskeszimulációs alkalmazáshoz, melyben a 

dolgozó szálak a program futása során végig életben vannak, a megjelenítés idejére alvó állapotba kerülnek 

és az OpenGL megjelenítés befejeződéséről egy feltételes változón keresztül szereznek tudomást! Hasonlítsa 

össze a futási eredményeket egy olyan implementáció sebességével, melyben minden számítási iteráció során 

új dolgozó szálakat indítunk! 
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6. fejezet - OpenMPI 

Az elosztott rendszerek 8 téveszméje: a hálózat megbízhatóan működik; az üzenetküldés nem késik; a 

sávszélesség végtelen; a hálózat biztonságos; a topológia nem változik; csak egyetlen adminisztrátor van; az 

üzenetküldés költsége nulla; a hálózat homogén. 
— Peter Deutsch 

1. Bevezetés 

A Message Passing Interface (MPI) fejlesztése 1991-ben kezdődött, célja egy olyan szoftverkönyvtár 

specifikálása volt, amely eszközei lehetővé teszik hogy egymással összekapcsolt számítógépeken 

szabványosított üzenetküldő/fogadó műveleteket hajtsunk végre párhuzamosan futó folyamatok között. Első 

verziója végül 1994-ben jelent meg több jelentős akadémiai szervezet és ipari szereplő kooperációjának 

eredményeként. A szabvány aktuális verziója 2.0 (MPI-2), azonban 2012 második felében bejelentették a 3.0-ás 

verzió megjelenését. Az MPI szabvány eszközeivel tehát elosztott rendszereken, elosztott memória modell 

alapú, folyamatokra épülő párhuzamosítási megoldásokat készíthetünk. Jelenleg a szabványnak számos 

implementációja érhető el, elsősorban C, C++ és Fortran nyelvekre. Jelen fejezetben az OpenMPI 

implementációt vesszük górcső alá, megvizsgáljuk az eszközeit és bemutatjuk használatát. 

Az elosztott memória modell fő jellegzetessége, hogy az egyes processzorok saját, dedikált memóriával 

rendelkeznek, nincsen olyan memóriaterület, amelyet közösen elérhetnének, ezért a kommunikációt csak 

könyvtári függvényekkel valósíthatjuk meg, amelyek hátterében hálózati kapcsolat vagy az operációs rendszer 

folyamatok kommunikációjára biztosított mechanizmusai működnek. A gyakorlatban a dedikált memóriával 

rendelkező számítási egységek többnyire önálló számítógépet jelentenek, amelyek nagy sebességű, lokális 

hálózatba vannak kötve, azonban fontos kiemelni, hogy OpenMPI-t használó programokat egyetlen asztali 

számítógépen is lehet fejleszteni, futtatni és tesztelni. 

Az OpenMPI eszközrendszer komponenseit két csoportra oszthatjuk: 

1. programkönyvtár (könyvtári függvények, típusok, stb.); 

2. parancssori alkalmazások (mpirun, mpiexec), amelyek az OpenMPI-t támogató alkalmazások indítására 

használhatók. 

A OpenMPI-hoz tartozó parancssori alkalmazások lehetővé teszik, hogy a párhuzamosan futó folyamatokat 

(programokat) több számítógép esetén se egyesével kelljen elindítanunk, hanem egyetlen számítógépről, 

egyetlen utasítással indíthatjuk azokat akár több 100 számítógépen is egyszerre. Ehhez természetesen a gépek 

szoftverkörnyezetét a megfelelő módon kell kialakítanunk, ezt a következő szakaszban írjuk le részletesen. 

Az OpenMPI programkönyvtár több száz függvényt specifikál, amelyekkel a folyamatok közötti kommunikáció 

legfinomabb részleteit is beállíthatjuk a maximális hatékonyság érdekében. Ezek közül mi most csak a 

legfontosabb függvényekkel ismerkedünk meg, amelyek azonban elegendőek ahhoz, hogy az OpenMPI 

programozás alapelveit átlássuk, megértsük és egyszerűbb esetekben alkalmazni is tudjuk. Megjegyezzük, hogy 

az ismertetésre kerülő néhány függvény és azok különböző kombinációinak használata annyira elterjedt, hogy a 

csak ezekre épülő megközelítéseket a felhasznált függvények számától függően szokás 6-MPI és 8-MPI 

programozásnak is nevezni. Ez jól szemlélteti, hogy a bemutatott eszközöket megismerve és azok használatát 

elsajátítva az olvasó a gyakorlatban már használható tudásra tehet szert. 

2. A szoftverkörnyezet beállítása 

Ahogy arról a bevezetésben írtunk, az MPI eszközök elsősorban számítógépek klaszterén történő használatra 

lettek kidolgozva. Napjaink gyakorlatában a klaszterhez tartozó számítógépek nagysebességű lokális hálózattal 

vannak összekapcsolva, első lépésként tehát úgy kell konfigurálni a hálózatot, hogy a gépek ,,lássák'' egymást, 

azaz lehetőleg egy alhálózatban legyenek és tűzfal ne gátolja a kommunikációjukat. 

Biztosítanunk kell továbbá, hogy a gépekre telepített, többfelhasználós operációs rendszerek esetén legyen olyan 

felhasználói fiók, amellyel be tudunk lépni az egyes gépekre és ott megfelelő (futtatási) jogosultságokkal 

rendelkezünk. További hasznos kényelmi megoldás, ha a párhuzamos futtatásra használt fiókokhoz tartozó 

felhasználói nevek megegyeznek. A gyakorlatban ez több módon is megvalósulhat: 
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• A számítógép klaszter különböző gépei különböző operációs rendszereket futtatnak és ezek mindegyikén 

beállítottunk egy megfelelő felhasználói fiókot. 

• A számítógép klaszter különböző gépeire ugyanazon operációs rendszer képet másoltuk fel1. 

• A számítógépek hálózati operációs rendszert és fájlrendszert használnak, amely magától értetődően biztosítja 

a szoftver környezet és a felhasználói fiókok teljes egyezését. 

Linux környezetben az OpenMPI eszközei a biztonságos Secure SHell (SSH) kapcsolatot használják a 

klaszterhez tartozó számítógépekhez történő kapcsolódásra. Az SSH kapcsolódás során egy felhasználói fiókba 

csak annak jelszavával tudunk belépni, ami az OpenMPI használata esetén azt jelenti, hogy minden futtatásnál a 

klaszterhez tartozó minden gép megfelelő felhasználói fiókjának jelszavát be kellene gépelnünk, ami egy 

alkalommal is kellemetlen, kényelmetlen többletmunkát jelent. Ezen probléma azonban megoldható, ha az SSH 

kapcsolatot úgy konfiguráljuk, hogy ne kérjen jelszót a megfelelő felhasználói fiókokhoz történő kapcsolódás 

során. Ennek megvalósítására több opció is kínálkozik. Egyrészt konfigurálhatjuk az SSH szervert úgy, hogy az 

bizonyos felhasználói fiókokhoz ne kérjen jelszót, ez azonban egy nagyon komoly biztonsági rést jelent. 

Helyette inkább az RSA nyilvános-kulcsú titkosításon alapuló megközelítés használatát javasoljuk, amely 

megfelelő beállításának lépéseit az alábbiakban foglaljuk össze. 

1. Tegyük fel, hogy két számítógépen szeretnénk OpenMPI alkalmazást futtatni. Ezek IP-címe legyen A.B.C.D 

és P.Q.R.S. Az egyszerűség kedvéért feltehetjük, hogy mindkét számítógépen ugyanolyan felhasználói nevű 

fiókkal rendelkezünk (user). 

2. Ha nincs SSH kliens/szerver telepítve a gépekre, telepítsük azt. A legelterjedtebb Debian, RedHat, OpenSuse 

alapú Linux disztribúciók alatt ezek a szoftverek elérhetőek a központi repository-ban. Az SSH szerverhez a 

openssh-server csomagot, a klienshez az openssh-client csomagot telepítsük, Debian alapú 

disztribúciók esetén például az apt-get csomagkezelő alkalmazással: 

root@A.B.C.D> apt-get install openssh-server openssh-client 

A telepítést követően az SSH szerver elindul. 

3. Próbáljuk ki, hogy működik-e a kapcsolat, azaz próbáljunk meg belépni az A.B.C.D gépről a P.Q.R.S gépre 

az ssh kliens használatával: 

user@A.B.C.D> ssh P.Q.R.S 

A belépés során meg kell adnunk a P.Q.R.S gépen lévő user felhasználói fiók jelszavát. Ez az a lépés, 

amelyet szeretnénk a későbbiekben kiküszöbölni. Ha nem sikerült belépni, és addig sem jutottunk el, hogy a 

jelszót megadhattuk volna, akkor feltehetőleg a hálózat beállításai nem megfelelőek. Ellenőrizzük, hogy jó 

IP-címet használtunk-e; működik-e a hálózati kapcsolat; meg tudjuk-e pingelni a P.Q.R.S gépet; tűzfal nem 

tiltja-e a kapcsolódásunkat bármelyik oldalon! Amíg nem sikerül az ssh klienssel belépni a P.Q.R.S gépre 

és a P.Q.R.S gépről visszalépni az A.B.C.D gépre, addig ne menjünk tovább. 

4. Ha nem létezik, hozzunk létre mindkét gépen a user felhasználó home könyvtárában egy .ssh nevű mappát. 

user@A.B.C.D:user> mkdir .ssh 

5. Mindkét számítógépen készítsünk RSA titkosítású nyilvános és privát kulcs párt a user felhasználó számára. 

user@A:user> ssh-keygen -t rsa 

Az ssh-keygen alkalmazás több kérdést is feltesz: 

a. Hová szeretnénk létrehozni a kulcspárt? - Hagyjuk meg az alapértelmezett értéket, azaz üssünk <Enter>-t. 

Ekkor a .ssh könyvtárban fog létrejönni a publikus kulcsot tartalmazó id_rsa.pub fájl. 

b. Passphrase - Nagyon fontos, hogy NE adjunk meg passphrase-t, azaz jelszót. Ha megadunk, akkor az ssh 

a kapcsolat felállításakor továbbra is jelszót fog kérni, csak nem a felhasználói fiók jelszavát, hanem az itt 

megadott passphrase-t. 

                                                           
1Operációs rendszerek képének elkészítésére, majd a gépekre történő felmásolására számos eszköz létezik, a műveletet angol 

terminológiában Operating System Backup, OS Cloning néven hivatkozzák, és megvalósíthatjuk például a professzionális, nyílt forráskódú 
Bacula (http://www.bacula.org/en/) szoftverrel. 

http://www.bacula.org/en/
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Ha helyesen jártunk el, az alábbihoz hasonló kimenetet kell látnunk: 

user@A:user> ssh-keygen -t rsa 

Enter file in which to save the key (/home/gykovacs/.ssh/id_rsa): 

Enter passphrase (empty for no passphrase): 

Enter same passphrase again: 

Your identification has been saved in /home/user/.ssh/a.rsa. 

Your public key has been saved in /home/user/.ssh/rsa.pub. 

The key fingerprint is: 

34:d6:18:82:d7:75:bf:0e:e0:5e:6b:3a:5d:4d:e8:f9 user@A 

The key's randomart image is: 

+--[ RSA 2048]----+ 

|     ...... .    | 

|    . ...+ . .   | 

|     .  = o   .. | 

|       o o .  ...| 

|        S . o..+ | 

|         . . ++ .| 

|          ..o... | 

|          .o.   E| 

|          ..     | 

+-----------------+ 

6. Következő lépésként fűzzük hozzá az A.B.C.D gépen elkészült id_rsa.pub fájl tartalmát a P.Q.R.S gép 

.ssh könyvtárában található authorized_keys fájl végéhez. Ha nem létezne az authorized_keys 

állomány, hozzuk létre azt. Ebben a lépésben adjuk meg a publikus kulcsunkat a P.Q.R.S gép felhasználói 

fiókjának, így az SSH kapcsolat felállításánál egy rövid üzenetváltást követően nagy biztonsággal azonosítani 

tudja a gépünket. Parancssorban az A.B.C.D gépről ezt az alábbi módon tehetjük meg: 

user@A.B.C.D:user> cat .ssh/id_rsa.pub | ssh user@P.Q.R.S 'cat >> 

.ssh/authorized_keys' 

user@P.Q:R.S's password: 

Ekkor természetesen még meg kell adnunk a P.Q.R.S gép user fiókjának jelszavát. Ismételjük meg ezen 

lépést a másik irányba, azaz adjuk hozzá a P.Q.R.S gép user fiókjának publikus kulcsát az A.B.C.D gépen 

található authorized_keys fájlhoz. Ehhez a P.Q.R.S gépen az alábbi parancsot adjuk ki: 

user@P.Q.R.S:user> cat .ssh/id_rsa.pub | ssh user@A.B.C.D 'cat >> 

.ssh/authorized_keys' 

user@A.B.C.D's password: 

7. Utolsó lépésként lépjünk be mindkét gépről a másik gép felhasználói fiókjába, megadva a megfelelő 

felhasználó fiók jelszavát. Ha mindent jól csináltunk, a következő belépésnél már nincs szükség jelszóra, a 

kapcsolatot a nyilvános kulcsú titkosítás felhasználásával az SSH szerver autentikálja és biztosítja. 

3. Fordítás és futtatás 

Mielőtt röviden áttekintenénk a legfontosabb OpenMPI függvények specifikációját, nézzük meg, hogy a 

függvények működésének pontos ismerete nélkül, hogyan tudjuk lefordítani és lefuttatni az OpenMPI eszközeit 

használó alkalmazásokat! 

Elsőként telepítsük az OpenMPI bináris és fejlesztői eszközeit. A szükséges csomagok az elterjedt Linux 

disztribúciók központi repository-jának részeként elérhetőek, a csomagok neve azonban változó lehet. Debian 

alapú rendszereken az openmpi-bin és libopenmpi-dev csomagokat kell telepítenünk, parancssoros 

csomagkezelővel például az alábbi módon: 

root@home> apt-get install openmpi-bin libopenmpi-dev 

Miután a szükséges header fájlok és programkönyvtárak rendelkezésre állnak, a forráskódok lefordítására két 

lehetőségünk van. Egyrészt használhatjuk az OpenMPI disztribúciók által tartalmazott mpicc fordítót, amely 

elfedi előlünk a fordításhoz és linkeléshez szükséges kapcsolók megfelelő beállítását és meghívja a gcc fordítót 

azokkal a paraméterekkel, amelyeket átadunk neki. A másik lehetőség, hogy az eddig megszokott gcc fordítót 

direkt módon használjuk. Ekkor azonban hozzá kell adnunk a fordítási parancshoz a megfelelő fordítási és 

linkelési kapcsolókat, amelyek a feltelepített OpenMPI disztribúciótól (verziójától, függőségeitől, helyétől) 

függenek. Ezeket a kapcsolókat lekérdezhetjük az mpicc alkalmazással az alábbi módon: 
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user@home> mpicc --showme:compile 

-I/usr/lib/openmpi/include -I/usr/lib/openmpi/include/openmpi -pthread 

user@home> mpicc --showme:link 

-pthread -L/usr/lib/openmpi/lib -lmpi -lopen-rte -lopen-pal -ldl -Wl,--export-dynamic -

lnsl -lutil -lm -ldl 

Nézzünk meg, hogyan fordíthatunk le egy egyszerű, "Hello world!" alkalmazást! 

6.1. példa - hellompi.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <mpi.h> 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 

  int numprocs, rank; 

 

  MPI_Init(&argc, &argv); 

  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numprocs); 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

 

  printf("Process %d out of %d\n", rank, numprocs); 

 

  MPI_Finalize(); 

  return 0; 

} 

 

A példaprogram parancssorból történő fordítását az alábbi, teljesen egyenértékű utasításokkal kivitelezhetjük: 

user@home> mpicc hello.c -o hello 

user@home> gcc hello.c -o hello -I/usr/lib/openmpi/include -

I/usr/lib/openmpi/include/openmpi -pthread -L/usr/lib/openmpi/lib -lmpi -lopen-rte -

lopen-pal -ldl -Wl,--export-dynamic -lnsl -lutil -lm -ldl 

Amint az látható, a gcc utasítást ki kell egészíteni az OpenMPI-hoz kapcsolódó fordítási és linkelési 

kapcsolókkal. Ezek alapján CMakeLists.txt konfigurációs állományokat is két módon hozhatunk létre. Az első 

lehetőség, hogy a mpicc fordító használatát specifikáljuk. Ehhez a CMAKE_C_COMPILER változónak kell 

megfelelően értéket adnunk: 

6.2. példa - CMakeLists.txt 

 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

SET(CMAKE_C_COMPILER mpicc) 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(hellompi ${SRC}) 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

SET(CMAKE_MAKEFILE_VERBOSE ON) 

 

A másik lehetőség, hogy továbbra is az alapértelmezett gcc-t használjuk, ekkor viszont be kell állítanunk a 

megfelelő kapcsolókat a CMakeLists.txt állományban: 

6.3. példa - CMakeLists.txt 

 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

SET(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} -I/usr/lib/openmpi/include -

I/usr/lib/openmpi/include/openmpi -pthread -L/usr/lib/openmpi/lib -Wl,--export-dynamic") 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(hellompi ${SRC}) 

TARGET_LINK_LIBRARIES(hellompi mpi open-rte open-pal dl nsl util m dl) 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

SET(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE on) 
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A lefordított alkalmazás futtatása nagyban különbözik attól amit általában megszokhattunk: az OpenMPI 

eszközeinek használatához az alkalmazást az mpirun alkalmazás segítségével kell futtatnunk. Mindenekelőtt 

össze kell gyűjtenünk egy szöveges fájlba azon számítógépek IP-címeit, amelyeken futtatni szeretnénk az 

alkalmazásunkat. Ezt a fájlt az OpenMPI terminológiájában machinefile-nak vagy hostfile-nak (magyar 

szaknyelvben hosztfájl) nevezzük. Ahogy azt korábban már említettük, OpenMPI alkalmazások készítéséhez 

nincs szükség feltétlenül számítógép klaszterre, egyetlen asztali számítógépet is használhatunk. Ekkor a 

hosztfájl egyetlen IP-címet tartalmaz: a gép loopback interfészének címét, amely konvencionálisan 127.0.0.1. 

Természetesen ha az egyes gépekhez nevet rendelünk és a hálózatban konfiguráljuk a nevek feloldását, akkor 

IP-címek helyett a gépek neveit is felsorolhatjuk a hosztfájlban. Egy gépen történő fejlesztés esetén például az 

alábbi egy helyes hosztfájl: 

6.4. példa - hostfile.home 

 

localhost 

127.0.0.1 

 

A fájlban megadtunk két gépet, egyiket a nevével, a másikat az IP-címével, és ebben a speciális esetben mindkét 

gép az aktuális számítógép. Természetesen tetszőleges számú gépet megadhatunk további IP-címek vagy 

feloldható nevek felsorolásával és egy gépet akár többször is felsorolhatunk. Az OpenMPI alkalmazás indítása 

az alábbi módon történik: 

user@home> mpirun -np 4 -machinefile hostfile.home hellompi 

Process 3 on gykovacs-home out of 4 

Process 0 on gykovacs-home out of 4 

Process 2 on gykovacs-home out of 4 

Process 1 on gykovacs-home out of 4 

Az eddigi tapasztalataink alapján a kimeneten megjelenő, futtatásról futtatásra más sorrendű számokból 

sejthetjük, hogy ténylegesen párhuzamos végrehajtás történt. Az mpirun program a következő paramétereket 

kapta: 

1. -np 4 - Number of Processes, ezen kapcsolóval adhatjuk meg, hogy összesen hány folyamatot szeretnénk 

indítani, azaz az alkalmazás hány példánya fusson egyszerre a klaszteren, esetünkben négy példány indult. 

2. -machinefile hostfile.home - ezen kapcsoló segítségével adhatjuk meg a hosztfájl, azaz a klasztert 

alkotó számítógépek elérhetőségeit tartalmazó szöveges állományt. Esetünkben a hosztfájl a localhost és 

127.0.0.1 címeket specifikálja. 

3. hellompi - maga a futtatandó alkalmazás. Ha az alkalmazásnak további parancssori argumentumokat 

szeretnénk átadni, azt az alkalmazás neve után, azok szokásos felsorolásával tehetjük meg. 

Az mpirun működését tekintve a következő történik: sorra veszi a hosztfájlban felsorolt gépeket, mindegyikhez 

kapcsolódik az mpirun-t futtató felhasználó azonosítójával és a felírás sorrendjében mindegyiken elindítja az 

alkalmazás egy példányát, egészen addig, amíg -np darab alkalmazás el nem indult. Ha az indítandó folyamatok 

száma meghaladja a hosztfájlban található bejegyzések számát, akkor az mpirun visszatér a hosztfájl elejére és a 

felírás sorrendjében az alkalmazás újabb példányait indítja el az egyes gépeken, egészen addig, amíg az elindult 

folyamatok teljes száma el nem éri az -np értéket. 

Ha egy klaszteren futtatjuk az alkalmazást, azaz a hosztfájlban több gép IP-címe vagy neve szerepel, ügyeljünk 

arra, hogy mind az mpirun alkalmazás, mind a lefordított program és az általa használt erőforrások (képek, 

szöveges fájlok, stb.) elérhetőek legyenek az egyes gépeken, lehetőleg ugyanolyan elérési úton. Szemléletesen 

úgy képzelhetjük el a háttérben történő dolgokat, hogy az mpirun belép a másik gépre SSH kapcsolattal, majd 

belép abba a munkakönyvtárba, amelyben kiadtuk az mpirun parancsot és pontosan azt a programot próbálja 

futtatni pontosan ugyanazon parancssori argumentumokkal, amelyet az mpirun utasítás végén megadtunk. Ha a 

klaszter egy tetszőleges elemére és a megfelelő könyvtárba belépve ez nem működik, mert egyes 

programkönyvtárak, erőforrások vagy a lefordított alkalmazásunk nem elérhető, vagy az elérési út nem ugyanaz, 

akkor az mpirun sem fogja tudni elindítani azon a gépen a megfelelő folyamatokat. Mielőtt tehát OpenMPI 

alkalmazások futtatásához kezdenénk, mindig ellenőrizzük, hogy a klaszterbe gyűjtött számítógépek 

szoftverkörnyezete az mpirun szempontjából megegyezik-e! Például ha a hellompi alkalmazást a fenti módon 



 OpenMPI  

 94  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szeretnénk elindítani egy klaszteren, akkor az ssh klienssel belépve a megfelelő könyvtárban a hellompi 

futtatható alkalmazásnak minden gépen jelen kell lennie és működnie kell. 

Az mpirun használatával kapcsolatban azt kell még megemlítenünk, hogy az egyes folyamatok által a sztenderd 

kimenetre írt karakterfolyam az mpirun programot indító gép sztenderd kimenetére lesz irányítva: bármely 

számítógépen is fusson a programunk, az stdout-ra írt karakterek a folyamatok indítására használt konzolban 

jelennek meg. 

Az OpenMPI hátterében működő mechanizmusokról és az mpirun alkalmazás további kapcsolóiról az 

OpenMPI közösség honlapján 2, illetve az [8] könyvben olvashatunk. 

4. Az OpenMPI alapfogalmai 

Az OpenMPI eszközrendszer tehát folyamat alapú párhuzamosítási modellt valósít meg, dedikált memóriával 

rendelkező processzorok klaszterére. A folyamatokat feladataik szerint csoportokba szervezhetjük, az egy 

csoportba tartozó folyamatok a csoporthoz rendelt kommunikátor objektumon keresztül küldhetnek üzenetet 

egymásnak. A kommunikátor fogalma és használata elsősorban összetett, haladó OpenMPI programok esetén 

fontos, azonban a legegyszerűbb OpenMPI függvények is többnyire várnak egy kommunikátor paramétert. A 

későbbiekben a folyamat csoportok és kommunikátorok használatát csak érintőlegesen tárgyaljuk, azonban 

megjegyezzük, hogy minden implementációban elérhető egy speciális, alapértelmezett kommunikátor objektum 

(MPI_COMM_WORLD), amelyen keresztül minden létrehozott folyamatot elérhetünk, minden folyamattal 

kommunikálhatunk. Az OpenMPI terminológiájában a párhuzamos végrehajtás során indított folyamatokat 

csomópontoknak nevezzük. 

5. Az OpenMPI API 

Az OpenMPI a Pthreads-től is több függvényt tartalmaz, amelyek közül csak a legfontosabbakat tekintjük át 

jelen szakaszban. 

5.1. Hibakezelés 

A Pthreads függvényeihez hasonlóan az OpenMPI függvények is hibakód visszatérési értékkel jelzik a 

futásidőben bekövetkező hibákat. Az egyes függvények sok különböző hibát jelezhetnek visszatérési értékként. 

Ezeket terjedelmi okokból most sem a függvények bemutatása során tárgyaljuk, létrehozunk csak egy egyszerű 

hibakezelő függvényt, és ezt használjuk az egyes OpenMPI függvények hibakódjainak ellenőrzésére. Az MPI 

iránt mélyebben érdeklődő olvasó az egyes függvényekhez kapcsolódó hibakódokat és azok jelentését, okát az 

MPI specifikációban találja. 

6.5. példa - error.h 

 

#ifndef _ERROR_H_ 

#define _ERROR_H_ 

 

#include <stdio.h> 

#include <mpi.h> 

 

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

 

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

 

#endif _ERROR_H_ 

 

6.6. példa - error.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <error.h> 

 

                                                           
2http://www.open-mpi.org/ 

http://www.open-mpi.org/
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void errorMessage(FILE* f, int code, char* label) 

{ 

  switch(code) 

  { 

    case MPI_SUCCESS: fprintf(f, "%s - Successful return code.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_BUFFER: fprintf(f, "%s - Invalid buffer pointer.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_COUNT: fprintf(f, "%s - Invalid count argument.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_TYPE: fprintf(f, "%s - Invalid datatype argument.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_COMM: fprintf(f, "%s - Invalid communicator.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_RANK: fprintf(f, "%s - Invalid rank.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_REQUEST: fprintf(f, "%s - Invalid MPI_Request handle.\n", label); 

break; 

    case MPI_ERR_ROOT: fprintf(f, "%s - Invalid root.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_GROUP: fprintf(f, "%s - Null group passed to function.\n", label); 

break; 

    case MPI_ERR_TOPOLOGY: fprintf(f, "%s - Invalid topology.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_DIMS: fprintf(f, "%s - Illegal dimension argument.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_ARG: fprintf(f, "%s - Illegal argument.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_UNKNOWN: fprintf(f, "%s - Unknown error.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_TRUNCATE: fprintf(f, "%s - Message truncated on receive.\n", label); 

break; 

    case MPI_ERR_OTHER: fprintf(f, "%s - Other error; use Error_string.\n", label); 

break; 

    case MPI_ERR_INTERN: fprintf(f, "%s - Internal error code.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_IN_STATUS: fprintf(f, "%s - Look in status for error value.\n", label); 

break; 

    case MPI_ERR_PENDING: fprintf(f, "%s - Pending request.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_ACCESS: fprintf(f, "%s - Permission denied.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_AMODE: fprintf(f, "%s - Unsupported amode passed to open.\n", label); 

break; 

    case MPI_ERR_ASSERT: fprintf(f, "%s - Invalid assert.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_BAD_FILE: fprintf(f, "%s - Invalid file name (for example, path name 

too long).\n", label); break; 

    case MPI_ERR_BASE: fprintf(f, "%s - Invalid base.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_CONVERSION: fprintf(f, "%s - An error occured in a user-supplied data-

conversion function.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_DISP: fprintf(f, "%s - Invalid displacement.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_DUP_DATAREP: fprintf(f, "%s - Conversion functions could not be 

registered because a data representation identifier that was already defined was passed 

to MPI_REGISTER_DATAREP.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_FILE_EXISTS: fprintf(f, "%s - File exists.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_FILE_IN_USE: fprintf(f, "%s - File operation could not be completed, as 

the file is currently open by some process.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_FILE: fprintf(f, "%s - MPI_ERR_FILE.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_INFO_KEY: fprintf(f, "%s - Illegal info key.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_INFO_NOKEY: fprintf(f, "%s - No such key.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_INFO_VALUE: fprintf(f, "%s - Illegal info value.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_INFO: fprintf(f, "%s - Illegal info object.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_IO: fprintf(f, "%s - I/O error.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_KEYVAL: fprintf(f, "%s - Illegal key value.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_LOCKTYPE: fprintf(f, "%s - Illegal locktype.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_NAME: fprintf(f, "%s - Name not found.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_NO_MEM: fprintf(f, "%s - Memory exhausted.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_NOT_SAME: fprintf(f, "%s - MPI_ERR_NOT_SAME.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_NO_SPACE: fprintf(f, "%s - Not enough space.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_NO_SUCH_FILE: fprintf(f, "%s - File (or directory) does not exist.\n", 

label); break; 

    case MPI_ERR_PORT: fprintf(f, "%s - Invalid port.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_QUOTA: fprintf(f, "%s - Quota exceeded.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_READ_ONLY: fprintf(f, "%s - Read-only file system.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_RMA_CONFLICT: fprintf(f, "%s - Conflicting accesses to window.\n", 

label); break; 

    case MPI_ERR_RMA_SYNC: fprintf(f, "%s - Erroneous RMA synchronization.\n", label); 

break; 

    case MPI_ERR_SERVICE: fprintf(f, "%s - Invalid publish/unpublish.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_SIZE: fprintf(f, "%s - Invalid size.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_SPAWN: fprintf(f, "%s - Error spawning.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_UNSUPPORTED_DATAREP: fprintf(f, "%s - Unsupported datarep passed to 

MPI_File_set_view.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_UNSUPPORTED_OPERATION: fprintf(f, "%s - Unsupported operation, such as 

seeking on a file that supports only sequential access.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_WIN: fprintf(f, "%s - Invalid window.\n", label); break; 
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    case MPI_ERR_LASTCODE: fprintf(f, "%s - Last error code.\n", label); break; 

    case MPI_ERR_SYSRESOURCE: fprintf(f, "%s - Out of resources.\n", label); break; 

  } 

} 

 

5.2. Általános függvények 

Az OpenMPI eszközeinek használata előtt minden programban kötelezően meg kell hívnunk az MPI_Init 

függvényt. Az MPI_Initialized függvény segítségével kérdezhetjük le a program bármely pontján, hogy az 

MPI_Init függvény meghívásra került-e már. Miután befejeztük az OpenMPI eszközök használatát, az 

MPI_Init által a háttérben lefoglalt erőforrások felszabadításának érdekében meg kell hívnunk az 

MPI_Finalize függvényt, jellemzően a program futásának végén. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Init( int* argc, 

              char*** argv); 

int MPI_Initialized( int* flag); 

int MPI_Finalize(); 

Paraméterek: argc - A parancssori argumentumok számát 

tartalmazó változó mutatója. 

  argv - A parancssori argumentumok tömbjének 

mutatója. 

  flag - A logikai visszatérési érték ezen mutató által 

címzett helyre kerül. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

Egy adott folyamatot (programot) OpenMPI használatával futtató processzor nevét (számítógép klaszter esetén a 

gép nevét) az MPI_Get_processor_name függvény segítségével kérdezhetjük le. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Get_processor_name(char* name, int* 

resultlen); 

Paraméterek: name - Egy karaktertömb, amely legalább 

MPI_MAX_PROCESSOR_NAME méretű. A függvényhívás 

során processzor/gép neve ezen sztringbe kerül. 

  resultlen - A mutató által címzett változóba kerül a 

visszaadott sztring hossza. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

Az aktuális (például alapértelmezett) kommunikátorhoz rendelt folyamatok számát az MPI_Comm_size 

függvénnyel kérdezhetjük le. Paraméterként átadva az MPI_WORLD_COMM kommunikátort, azaz a beépített 

globális kommunikátort, az elindított folyamatok számát kapjuk meg. Az OpenMPI alkalmazásának egyik 

legfontosabb függvénye a MPI_Comm_rank, amellyel egy folyamat azonosítóját kérdezhetjük le: az OpenMPI 

minden folyamatcsoport minden folyamatához egyedi azonosítót rendel, ezen azonosítók során tudunk a 

folyamatokhoz különböző feladatokat rendelni. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Comm_size(MPI_Comm comm, int* 

size); 

int MPI_Comm_rank(MPI_Comm comm, int* 

rank); 

Paraméterek: comm - Egy kommunikátor objektum. 

  size - Ezen címre kerül comm kommunikátorhoz 

rendelt folyamatok száma. 

  rank - Ezen címre kerül az MPI_Comm_rank függvényt 
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hívó folyamat comm kommunikátorbeli azonosítója. 

Megjegyezzük, hogy különböző kommunikátorok, 

azaz különböző folyamatcsoportok esetén ugyanazon 

folyamatnak különböző azonosítói is lehetnek. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

Egy kommunikátorhoz rendelt összes folyamatot befejezhetünk az MPI_Abort függvény segítségével. Az 

MPI_WORLD_COMM kommunikátor használata esetén minden létrehozott folyamat terminálásra kerül. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Abort(MPI_Comm comm, int 

errorcode); 

Paraméterek: comm - Egy kommunikátor objektum. 

  errorcode - A folyamatok terminálását követően ezt a 

hibakódot kapja a folyamatokat futtató környezet. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

Ahogy azt korábban már említettük, a sztenderd ANSI C környezet nem biztosít lehetőséget pontos ,,falióra-idő'' 

mérésére. Az OpenMP eszközrendszerhez hasonlóan azonban az OpenMPI is specifikál időmérésre használható 

függvényeket. A MPI_Wtime visszatérési értéke egy, az implementációtól függő rögzített időponttól eltelt 

másodpercek száma. Az MPI_Wtick függvénnyel pedig a MPI_Wtime függvénnyel még mérhető legkisebb 

időegységet kérdezhetjük le. Megjegyezzük, hogy az MPI által specifikált függvények közül csak ezen két 

függvény nem hibakódot ad vissza. 
 

Specifikáció: 
double MPI_Wtime(); 

double MPI_Wtick(); 

Paraméterek: - 

Visszatérési érték: MPI_Wtime - falióra idő; MPI_Wtick - legkisebb 

mérhető időegység. 

A bemutatott függvények egy részét már használtuk az első OpenMPI példaprogramban, amely működése és 

kimenete most már könnyen értelmezhető. A függvények használatára és az mpirun működésére további 

példaként tekintsük az alábbi példaprogramot. 

6.7. példa - processornames.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <mpi.h> 

#include <error.h> 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 

 

  int input= atoi(argv[1]); 

 

  int numprocs, rank, err; 

  double begin, end; 

 

  err= MPI_Init(&argc, &argv); 

  ERROR(err, "MPI_Init"); 

 

  begin= MPI_Wtime(); 

 

  err= MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numprocs); 

  ERROR(err, "MPI_Comm_size"); 

  err= MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

  ERROR(err, "MPI_Comm_rank"); 

 

  end= MPI_Wtime(); 
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  if ( rank == 0 ) 

  { 

    char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME]; 

    int namelen; 

    double ticks; 

 

    ticks= MPI_Wtick(); 

    err= MPI_Get_processor_name(processor_name, &namelen); 

    ERROR(err, "MPI_Get_processor_name"); 

 

    printf("Runtime of potential Master process %d of %d on %s: %fs, time resolution: 

%fs\n", rank, numprocs, processor_name, end - begin, ticks); 

  } 

  else 

    printf("Runtime of potential Slave process %d of %d: %fs\n", rank, numprocs, end - 

begin); 

 

  err= MPI_Finalize(); 

  ERROR(err, "MPI_Finalize"); 

 

  return 0; 

} 

 

user@home> mpirun -np 4 -machinefile hostfile.home ./processornames 4 

Runtime of potential Slave process 3 of 4: 0.000007s 

Runtime of potential Master process 0 of 4 on gykovacs-home: 0.000005s, time resolution: 

0.000001 

Runtime of potential Slave process 1 of 4: 0.000006s 

Runtime of potential Slave process 2 of 4: 0.000006s 

Paraméterként kap egy egész számot, ezzel az egész számmal kijelölhetünk egy master, azaz vezérlő folyamatot, 

míg a többit slave, azaz dolgozó (szolga) folyamatnak tekintjük. A kétféle folyamat által végrehajtott feladatok 

különböznek. Minden folyamat lekérdezi és kiírja, hogy összesen hány folyamat indult (azaz hány folyamat lett 

az MPI_COMM_WORLD kommunikátorhoz regisztrálva), milyen azonosítót kapott az MPI_COMM_WORLD 

kommunikátorhoz rendelve, illetve minden folyamat kiírja a futási idejét. Ezen felül a vezérlő szál lekérdezi a 

processzor, azaz esetünkben a számítógép nevét és lekérdezi továbbá a legkisebb mérhető időegységet. 

A példaprogram a függvények használatán túl jó bevezetése az OpenMPI alapú alkalmazások általános 

szerkezetének is: a folyamatok sorszáma alapján különböző folyamatokhoz különböző feladatokat rendelhetünk. 

Valamely folyamato(ka)t kinevezzük vezérlő folyamat(ok)nak, a következő szakaszban ismertetett 

kommunikációs függvények segítségével a vezérlő folyamat kiosztja a dolgozó folyamatoknak az elvégzendő 

feladatokat, majd összegyűjti az eredményeket. 

5.3. Üzenetküldő/fogadó függvények 

Az OpenMPI üzenetküldő/fogadó függvényeit a kommunikációban részt vevő csomópontok száma alapján két 

fő csoportra bonthatjuk: 

• pont-pont kommunikációt megvalósító függvények - két csomópont közötti üzenet küldését és fogadását 

teszik lehetővé; 

• kollektív kommunikációt megvalósító függvények - több csomóponttal egyszerre történő kommunikációt 

tesznek lehetővé. 

Működésük alapján blokkoló és nem-blokkoló függvényekre bonthatjuk a kommunikációt megvalósító 

függvényeket. A ,,blokkoló'' és ,,nem-blokkoló'' kifejezések hasonló viselkedésre utalnak, mint amit a Pthreads 

pthread_mutex_lock és pthread_mutex_trylock függvénye esetén tapasztalhattunk. Pontos leírásuk előtt 

tisztázzuk a puffer fogalmát: üzenet küldés esetén az üzenetet tartalmazó összefüggő memóriaterületet, valamint 

fogadás esetén a fogadott üzenet tárolására kijelölt összefüggő memóriaterületet összefoglaló néven puffernek 

nevezzük. 

• A blokkoló függvényekkel történő kommunikáció során a függvényhívás blokkolja a program futását egészen 

addig, amíg a program futása biztonságosan nem folytatható. Biztonságos folytatás alatt azt értjük, hogy 

üzenetküldés esetén az üzenetet tartalmazó puffer szabadon módosítható, ami azt jelenti, hogy az üzenet 
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kézbesítésre került, vagy bekerült valamilyen rendszer-pufferbe, és ekkor a kézbesítésig már nem változhat. 

Üzenetfogadás esetén pedig azt, hogy az üzenet teljes egészében megérkezett a fogadó pufferbe. 

• A nem-blokkoló függvények esetén a függvényhívás csak egy jelzés az OpenMPI könyvtárnak, hogy üzenetet 

szeretnénk küldeni vagy fogadni, azonban az üzenetek küldése/fogadása csak akkor fog megtörténni, amikor 

a futtató rendszer megfelelő alkalmat talál rá. Nem-blokkoló függvények használata esetén a program futása 

nem blokkolódik a függvényhívás alkalmával. Ekkor azonban mielőtt módosítanánk a küldendő üzenetet 

tartalmazó puffert vagy felhasználnánk a fogadó pufferbe érkezett adatokat, külön függvényhívásokkal kell 

meggyőződnünk róla, hogy a kommunikáció a folyamat szempontjából befejeződött. 

5.3.1. Pont-pont kommunikáció, blokkoló függvények 

Elsőként a pont-pont kommunikációhoz kapcsolódó blokkoló üzenetküldő függvényeket tekintjük át, melyek 

közül a legegyszerűbb és talán leggyakrabban használt függvények az MPI_Send és MPI_Recv. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Send( void* buf, 

              int count, 

              MPI_Datatype datatype, 

              int dest, 

              int tag, 

              MPI_Comm comm); 

Paraméterek: buf - A küldendő üzenetet tartalmazó puffer mutatója. 

  count - Az átküldendő, datatype méretű, buf címen 

található adatelemek száma. 

  datatype - Az átküldendő adatok típusa, az atomi 

típusokhoz kapcsolódó lehetséges paraméterértékeket a 

6.1. táblázatban foglaljuk össze. 

  dest - A comm kommunikátorban az üzenet 

címzettjéhez rendelt azonosító. 

  tag - Egy nemnegatív szám, amelyet címkeként az 

üzenethez rendelhetünk; a fogadó oldalon a megfelelő 

fogadó függvényben ugyanezen címkét kell 

használnunk az elküldött üzenet fogadásához. 

  comm - A kommunikációhoz használandó 

kommunikátor. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

Működését tekintve az MPI_Send függvény elküldi a buf címen található count darab datatype típusú 

adatelemet a comm kommunikátor dest indexű folyamatának, tag címkével. A függvény blokkolja a program 

futását, egészen addig, amíg az üzenetküldés a küldő folyamat szempontjából be nem fejeződött. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Recv( void* buf, 

              int count, 

              MPI_Datatype datatype, 

              int source, 

              int tag, 

              MPI_Comm comm, 

              MPI_Status* status); 

Paraméterek: buf - Az üzenetet fogadó puffer mutatója. 

  count - A buf címen, count darab, datatype méretű 

adatelem tárolására alkalmas memóriaterület van 

lefoglalva. 

  datatype - Az érkező adatelemek típusa, az atomi 

típusokhoz kapcsolódó lehetséges paraméterértékeket a 

6.1. táblázatban foglaljuk össze. 
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  source - A comm kommunikátorban az üzenet 

küldőjéhez rendelt azonosító. 

  tag - Egy nemnegatív szám, csak azokat az üzeneteket 

fogadja a függvény, amelyek a source azonosítójú 

feladótól tag címkével érkeznek. 

  comm - A kommunikációhoz használandó 

kommunikátor. 

  status - A status címre kerül az üzenetküldés 

állapotát leíró érték. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

Az MPI_Recv függvény paraméterei hasonlóan értelmezhetők az MPI_Send paramétereihez: üzenetet fogad a 

buf címre, amely maximum count darab datatype típusú adatelemből áll, az üzenet a comm kommunikátor 

source sorszámú folyamatától érkezhet és tag címkével kell, hogy rendelkezzen. A függvény blokkolja a 

program futását egészen addig, amíg az üzenet teljes egészében meg nem érkezett, azaz a buf pufferbe tárolásra 

nem került. Megjegyezzük továbbá, hogy az üzenet fogadás esetén source és tag paraméterként használhatunk 

olyan speciális konstansokat, amelyek tetszőleges forrástól érkező (MPI_ANY_SOURCE) és tetszőleges címkéjű 

(MPI_ANY_TAG) üzenetek fogadását teszik lehetővé. Több különböző tag használatára egyszerű esetben nincs 

szükség, összetett esetekben azonban, ha nagyon sok folyamattal dolgozunk hasznos lehetőség, hogy a fogadott 

üzeneteket a tag alapján szűrhetjük. 

Az MPI_Send és MPI_Recv függvények legtöbb paramétere magától értetődő. A datatype paraméter azonban 

szokatlan lehet, hiszen hasonló jellegű szabványos C függvények esetén (pl. realloc) a puffer címe mellett az 

elemek méretét és azok számát kell megadnunk, míg az OpenMPI függvények esetén az elemek mérete helyett 

azok típusát kell megadnunk egy MPI_Datatype típusú változóként. Ennek oka az, hogy az atomi típusok 

mellett az OpenMPI lehetővé teszi származtatott a programozó által definiált összetett, heterogén és akár változó 

hosszúságú adattípusok definiálását és ekkor a saját típushoz rendelt MPI_Datatype típusú típus specifikációt 

kell használnunk. Az OpenMPI a leggyakrabban használt atomi típusokhoz MPI_Datatype típusú nevesített 

konstansokat definiál, ezeket a 6.1. táblázatban foglaljuk össze. 

Az MPI_Recv függvény utolsó paramétereként kapott MPI_Status típusú objektum mezőit az üzenet fogadása 

során állítja be a MPI_Recv függvény. A MPI_Status objektumot felhasználva a következő fő tulajdonságokat 

kérdezhetjük le: a küldő azonosítója (MPI_SOURCE mező); az üzenet tag-je, (MPI_TAG mező); az üzenet 

tényleges hossza. Az utóbbi tulajdonságot mezőként nem érhetjük el, az MPI_Get_count függvénnyel 

kérdezhetjük azt le. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Get_count( MPI_Status* status, 

                   MPI_Datatype datatype, 

                   int* count); 

Paraméterek: status - Egy üzenet fogadásához kapcsolódó 

MPI_Status objektum mutatója. 

  datatype - Az üzenetben fogadott adatelemek típusa. 

  count - A paraméter által címzett változóba kerül az 

üzenet hossza. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

6.1. táblázat - Az OpenMPI atomi típusokhoz tartozó MPI_Datatype típusú nevesített 

konstansai. 
 

MPI_Datatype C típus MPI_Datatype C típus 
MPI_CHAR signed char MPI_FLOAT float 

MPI_SHORT signed short int MPI_DOUBLE double 
MPI_INT signed int MPI_LONG_DOUBLE long double 
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MPI_Datatype C típus MPI_Datatype C típus 
MPI_LONG signed long int MPI_INT8_T int8_t 

MPI_LONG_LONG signed long long int MPI_INT16_T int16_t 
MPI_UNSIGNED CHAR unsigned char MPI_INT32_T int32_t 
MPI_UNSIGNED_SHORT unsigned short int MPI_INT64_T int64_t 

MPI_UNSIGNED unsigned int MPI_UINT8_T uint8_t 
MPI_UNSIGNED_LONG unsigned long int MPI_UINT16_T uint16_t 

MPI_UNSIGNED_LONG_LON

G 
unsigned long long 

int 
MPI_UINT32_T uint32_t 

    MPI_UINT64_T uint64_t 

Származtatott, összetett típusok (tömbök, vektorok, indexelt adatszerkezetek, struktúrák, stb.) létrehozására 

számos OpenMPI függvény áll rendelkezésre és használatuk a hálózati kommunikáció optimalizálása 

szempontjából, illetve a megfelelő adatreprezentáció megvalósítása céljából nagyon fontos eleme az OpenMPI 

programozásnak, azonban terjedelmi okok miatt ezek tárgyalása meghaladja a jegyzet kereteit. 

Az elemi, blokkoló MPI_Send és MPI_Recv függvényeknek több variánsa is létezik. Ezek közül érdemes 

kiemelni az MPI_Ssend (Synchronized send) függvényt, amely paraméterezése megegyezik az MPI_Send 

függvényével, azonban addig blokkolja a program futását, amíg az üzenet által címzett folyamat meg nem kezdi 

az üzenet fogadását. Az MPI_Send függvénnyel összehasonlítva a különbség tehát az, hogy az esetleges 

rendszer-pufferbe kerülő üzenet esetén nem fejeződik be a függvény, hanem blokkolt állapotban marad addig, 

amíg az üzenet fogadásának megkezdődéséről értesítést nem kap. Megjegyezzük, hogy az MPI_Ssend 

függvénnyel küldött üzeneteket a fogadó oldalon ugyanúgy fogadhatjuk az MPI_Recv függvénnyel. 

További variáns az MPI_Sendrecv függvény, amellyel egyszerre indíthatunk üzenet küldést és fogadást. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Sendrecv( void* sendbuf, 

                  int sendcount, 

                  MPI_Datatype sendtype, 

                  int dest, 

                  int sendtag, 

                  void* recvbuf, 

                  int recvcount, 

                  MPI_Datatype recvtype, 

                  int source, 

                  int recvtag, 

                  MPI_Comm comm, 

                  MPI_Status* status); 

Paraméterek: sendbuf - Az elküldendő üzenetet tartalmazó puffer 

címe. 

  sendcount - Az elküldendő üzenet sendtype típusú 

elemeinek száma. 

  sendtype - Az elküldendő üzenet elemeinek típusa. 

  dest - A címzett folyamat azonosítója a comm 

kommunikátorban. 

  sendtag - Az elküldendő üzenet címkéje. 

  recvbuf - A fogadó puffer címe. 

  recvcount - A fogadható, recvtype típusú elemek 

maximális száma. 

  source - A küldő folyamat azonosítója a comm 

kommunikátorban. 

  recvtag - A fogadható üzenet címkéje. 

  comm - Az üzenetküldéshez és fogadáshoz használandó 

kommunikátor. 

  status - Az üzenetküldés státusza a status címre 
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kerül be. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

Működését tekintve az MPI_Sendrecv függvény elküld egy üzenetet a comm kommunikátor dest azonosítójú 

folyamatának sendtag címmel, majd mielőtt blokkolná a program futását, üzenet fogadást kezdeményez a comm 

kommunikátor source azonosítójú folyamata felől. Ezt követően blokkolja a folyamat futását egészen addig, 

amíg az sendbuf üzenet küldése a küldő szempontjából be nem fejeződik. 

A blokkoló, pont-pont kommunikációt megvalósító függvények használatának szemléltetésére tekintsük a 

következő példaprogramot, amelyben a nem 0 sorszámú dolgozó szálak lekérdezik a processzoraik nevét és 

elküldik az 0 sorszámú vezérlő szálnak, amely fogadja az üzeneteket, majd a kimenetre írja azokat. 

6.8. példa - distrProcessorNames.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <mpi.h> 

#include <error.h> 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 

  int rank, err; 

  double begin, end; 

  char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME]; 

 

  err= MPI_Init(&argc, &argv); 

  ERROR(err, "MPI_Init"); 

 

  err= MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

  ERROR(err, "MPI_Comm_rank"); 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    MPI_Status status; 

    int numprocs; 

    err= MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numprocs); 

    ERROR(err, "MPI_Comm_size"); 

    int i; 

    for ( i= 1; i < numprocs; ++i ) 

    { 

 err= MPI_Recv((void*)processor_name, MPI_MAX_PROCESSOR_NAME, MPI_CHAR, i, 0, 

MPI_COMM_WORLD, &status); 

 ERROR(err, "MPI_Recv"); 

 printf("Processor name of process %d: %s\n", i, processor_name); 

    } 

  } 

  else 

  { 

    int namelen; 

    err= MPI_Get_processor_name(processor_name, &namelen); 

    ERROR(err, "MPI_Get_processor_name"); 

    err= MPI_Send((void*)processor_name, namelen, MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); 

    ERROR(err, "MPI_Send"); 

  } 

 

  err= MPI_Finalize(); 

  ERROR(err, "MPI_Finalize"); 

 

  return 0; 

} 

 

A program futásának kimenete: 

user@home> mpirun -machinefile hostfile.home -np 4 distrProcessorNames 

Processor name of process 1: gykovacs-home 

Processor name of process 2: gykovacs-home 

Processor name of process 3: gykovacs-home 
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Könnyű észrevenni, hogy bár négy folyamatot indítottunk, mégis csak három dolgozó folyamat van, ami annak 

következménye, hogy az 0 sorszámú folyamatot kineveztük vezérlő folyamattá, így a dolgozó szálaktól 

különböző munkát végez. Munka alatt itt most a processzorok nevének lekérdezését értjük. Észrevehetjük azt is, 

hogy akárhányszor futtatjuk le a programot, a kiírásban a folyamatok sorszámainak sorrendje rögzített marad. 

Mindez természetesen annak köszönhető, hogy bár a processzorok nevének lekérdezését az egyes folyamatok 

párhuzamosan hajtják végre, a kommunikáció már blokkolva történik, azaz a vezérlő folyamat vezérlési 

útvonalán található ciklus minden lépésében blokkolódik, addig, amíg a ciklusváltozóval megegyező sorszámú 

folyamat üzenete meg nem érkezik. 

A következő példaprogramban N számot olvasunk be a bemenetről, ezeket a vezérlő folyamat átküldi a dolgozó 

szálaknak, majd a vezérlő szál meghatározza a számok minimumát, a dolgozó szálak pedig a számok 

maximumát, átlagát és szórását, majd visszaküldik a kiszámított értékeket a vezérlőszálnak, ami a kimenetre írja 

a párhuzamosan kiszámolt statisztikákat. 

6.9. példa - statistics.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <mpi.h> 

#include <float.h> 

#include <error.h> 

#include <math.h> 

 

#define N 10 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 

  int rank, err, i; 

  float numbers[N]; 

  float statistics[4]; 

  MPI_Status status; 

 

  err= MPI_Init(&argc, &argv); 

  ERROR(err, "MPI_Init"); 

 

  err= MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

  ERROR(err, "MPI_Comm_rank"); 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    printf("Adjon meg %d szamot!\n", N); 

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

      scanf("%f", numbers + i); 

 

    for ( i= 1; i < 4; ++i ) 

    { 

      err= MPI_Send((void*)numbers, N, MPI_FLOAT, i, 0, MPI_COMM_WORLD); 

      ERROR(err, "MPI_Send"); 

    } 

 

    statistics[0]= FLT_MAX; 

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

      if ( numbers[i] < statistics[0] ) 

 statistics[0]= numbers[i]; 

 

    for ( i= 1; i < 4; ++i ) 

    { 

      err= MPI_Recv(statistics + i, 1, MPI_FLOAT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); 

      ERROR(err, "MPI_Recv"); 

    } 

 

    printf("Minimum: %f\nMaximum: %f\nAtlag: %f\nSzoras: %f\n", statistics[0], 

statistics[1], statistics[2], statistics[3]); 

  } 

  else if ( rank == 1 ) 

  { 

    err= MPI_Recv((void*)numbers, N, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); 

    ERROR(err, "MPI_Recv"); 

 

    statistics[0]= -FLT_MAX; 
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    for ( i= 0; i < N; ++i ) 

      if ( numbers[i] > statistics[0] ) 

 statistics[0]= numbers[i]; 

 

    err= MPI_Send(statistics, 1, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); 

    ERROR(err, "MPI_Send"); 

  } 

  else if ( rank == 2 ) 

  { 

    err= MPI_Recv((void*)numbers, N, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); 

    ERROR(err, "MPI_Recv"); 

 

    statistics[0]= 0; 

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

      statistics[0]+= numbers[i]; 

 

    err= MPI_Send(statistics, 1, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); 

    ERROR(err, "MPI_Send"); 

  } 

  else if ( rank == 3 ) 

  { 

    float tmp; 

 

    err= MPI_Recv((void*)numbers, N, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); 

    ERROR(err, "MPI_Recv"); 

 

    statistics[0]= 0; 

    tmp= 0; 

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

    { 

      statistics[0]+= numbers[i]; 

      tmp+= numbers[i]*numbers[i]; 

    } 

    tmp/= N; 

    statistics[0]/= N; 

    statistics[0]= sqrt(tmp - statistics[0]*statistics[0]); 

 

    err= MPI_Send(statistics, 1, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); 

    ERROR(err, "MPI_Send"); 

  } 

 

  err= MPI_Finalize(); 

  ERROR(err, "MPI_Finalize"); 

 

  return 0; 

} 

 

A program futásának kimenete: 

user@home> mpirun -machinefile hostfile.home -np 4 ./statistics 

Adjon meg egy 10 szamot! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum: 1.000000 

Maximum: 10.000000 

Atlag: 5.500000 

Szoras: 2.872281 

Az előző példaprogrammal összehasonlítva a különbség az, hogy itt most az egyes folyamatok különböző 

munkát végeznek, és a vezérlő folyamat is dolgozik az üzenetek küldésének és fogadásának koordinálása között. 

Fontos megjegyezni, hogy a blokkoló kommunikációs függvényeket nagy gonddal kell használnunk: ahogy a 

Pthreads esetén a mutex-változók zárása során, itt is könnyen holtpontra juthatunk ha a folyamatokban olyan 

vezérlési utak valósulnak meg, hogy két folyamat blokkoló függvényekkel várakozik egymással nem 

kompatibilis kommunikációs műveletek elvégzésére. 

5.3.2. Pont-pont kommunikáció, nem-blokkoló függvények 
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A nem-blokkoló kommunikációs függvények paraméterezése hasonló a blokkoló függvényekéhez, azzal a fő 

különbséggel, hogy minden esetben megjelenik a paraméterlista utolsó elemeként egy MPI_Request* típusú 

paraméter. A függvények által ezen keresztül beállított MPI_Request típusú objektumok használhatók a 

kommunikációs művelet befejeződésének ellenőrzésére. 

Nem-blokkoló üzenetküldést az MPI_Isend függvény segítségével valósíthatunk meg, nem-blokkoló üzenet 

fogadást pedig az MPI_Irecv függvénnyel. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Isend( void* buf, 

               int count, 

               MPI_Datatype datatype, 

               int dest, 

               int tag, 

               MPI_Comm comm, 

               MPI_Request* request); 

Paraméterek: buf - A küldendő üzenetet tartalmazó puffer mutatója. 

  count - Az átküldendő, datatype méretű, buf címen 

található adatelemek száma. 

  datatype - Az átküldendő adatok típusa, az atomi 

típusokhoz kapcsolódó lehetséges paraméterértékeket a 

6.1. táblázatban foglaljuk össze. 

  dest - A comm kommunikátorban az üzenet 

címzettjéhez rendelt azonosító. 

  tag - Egy nemnegatív szám, amelyet címkeként az 

üzenethez rendelhetünk; a fogadó oldalon a megfelelő 

fogadó függvényben ugyanezen címkét kell 

használnunk az elküldött üzenet fogadásához. 

  comm - A kommunikációhoz használandó 

kommunikátor. 

  request - Egy MPI_Request típusú változó mutatója. 

A függvényhívás után ezen változón keresztül 

ellenőrizhetjük az üzenetküldés állapotát. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

 

Specifikáció: 
int MPI_Irecv( void* buf, 

               int count, 

               MPI_Datatype datatype, 

               int source, 

               int tag, 

               MPI_Comm comm, 

               MPI_Request* request); 

Paraméterek: buf - Az üzenetet fogadó puffer mutatója. 

  count - A buf címen, count darab, datatype méretű 

adatelem tárolására alkalmas memóriaterület van 

lefoglalva. 

  datatype - Az érkező adatelemek típusa, az atomi 

típusokhoz kapcsolódó lehetséges paraméterértékeket a 

6.1. táblázatban foglaljuk össze. 

  source - A comm kommunikátorban az üzenet 

küldőjéhez rendelt azonosító. 

  tag - Egy nemnegatív szám, csak azokat az üzeneteket 

fogadja a függvény, amelyek a source azonosítójú 

feladótól tag címkével érkeznek. 

  comm - A kommunikációhoz használandó 
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kommunikátor. 

  request - Egy MPI_Request típusú változó mutatója. 

A függvényhívás után ezen változón keresztül 

ellenőrizhetjük az üzenetküldés állapotát. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

Ahogy arról korábban beszéltünk, az MPI_Isend és MPI_Irecv függvények nem blokkolják a folyamat futását, 

azaz nem várják meg, hogy küldéskor az üzenet bekerüljön egy rendszer-pufferbe vagy fogadáskor 

megérkezzen a fogadó pufferbe. A függvények csak jelzik a futtató rendszernek, hogy a folyamat előkészített 

egy küldésre szánt üzenetet, vagy készen áll egy üzenet fogadására. Ismét megjegyezzük, hogy ezen függvények 

használata esetén természetesen nem szabad módosítanunk az elküldendő üzenetet tartalmazó puffert illetve 

nem szabad felhasználnunk a fogadott üzenetet egészen addig, amíg meg nem győződtünk róla, hogy azt már 

biztonságosan megtehetjük, azaz az üzenet elküldése vagy fogadása befejeződött. A megközelítés előnye, hogy 

amikor egy folyamat üzenetet akar fogadni vagy küldeni, nem biztos, hogy a kommunikációban részt vevő 

másik folyamat is készen áll az üzenet küldésére vagy fogadására. Blokkoló függvények használata esetén a 

folyamat megáll és megvárja, hogy a kommunikációban résztvevő másik folyamat is jelezze a futtató 

rendszernek az üzenet küldésére, fogadására való igényt. Ezalatt az idő alatt azonban hasznos munka is 

végezhető, ha nem-blokkoló függvényeket használunk. 

Megjegyezzük, hogy a különböző üzenetküldő és fogadó függvények tetszőleges kombinációban használhatók, 

azaz blokkoló függvény által küldött üzenetet fogadhatunk nem-blokkoló függvénnyel és nem-blokkoló 

függvény által küldött üzenetet fogadhatunk tetszőleges blokkoló függvénnyel. 

A nem-blokkoló függvényekhez kapcsolódóan egy kérdés marad csak: honnan tudjuk meg, hogy az üzenet 

küldése vagy fogadása egy folyamat szempontjából befejeződött? Ezen célra használhatóak az MPI_Request 

típusú paraméterek, és a hozzájuk kapcsolódó függvények, amelyeket az alábbiakban tekintünk át. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Test( MPI_Request* request, 

              int* flag, 

              MPI_Status* status); 

 

int MPI_Wait( MPI_Request* request, 

              MPI_Status *status); 

 

int MPI_Waitall( int count, 

                 MPI_Request 

array_of_requests[], 

                 MPI_Status 

array_of_statuses[]); 

Paraméterek: request - A nem-blokkoló kommunikációs függvény 

által visszaadott MPI_Request objektum mutatója. 

  flag - Egy egész típusú változó mutatója. A 

függvényhívás után a címzett változó logikai értékként 

kezelendő: az kommunikáció befejeződése esetén 

logikai igaz, ellenkező esetben hamis. 

  status - MPI_Status típusú változó címe, amelybe a 

kommunikációhoz kapcsolódó további információk 

kerülnek. Ha figyelmen kívül szeretnénk hagyni a 

visszaadott MPI_Status objektumot, használjuk az 

MPI_STATUS_IGNORE konstanst. 

  count - Az array_of_requests tömb elemeinek 

száma. 

  array_of_requests - MPI_Request típusú 

objektumokat tartalmazó tömb. 

  array_of_statuses - MPI_Status típusú 

objektumokat tartalmazó tömb. Ha figyelmen kívül 

akarjuk hagyni a visszaadott MPI_Status 
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objektumokat, használjuk az MPI_STATUSES_IGNORE 

konstanst. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

Az MPI_Test függvénnyel megvizsgálhatjuk, hogy befejeződött-e egy nem-blokkoló kommunikációs művelet. 

Visszatérési értéke a második paraméterében jelenik meg logikai értékként. Ha a flag mutató által címzett 

egész érték logikailag igaz a függvény befejeződése után, akkor a kommunikációs művelet befejeződött. 

Az MPI_Wait függvény, paraméterként kapja egy nem-blokkoló üzenetküldő vagy fogadó művelethez 

kapcsolódó MPI_Request változó címét és blokkolja a folyamat futását, amíg a kommunikációs művelet be nem 

fejeződik. Ha több kommunikációs művelet befejeződéséig szeretnénk blokkolni a program futását, az 

MPI_Waitall függvényt használhatjuk. 

Az MPI_Isend variánsa az MPI_Ssend függvényhez hasonló koncepciót megvalósító MPI_Issend függvény, 

amely használata esetén az MPI_Test függvény akkor tér vissza logikailag igaz értékkel a flag címen és 

hasonlóan, az MPI_Wait és MPI_Waitall akkor tér vissza, ha a fogadó szál megkezdte az üzenet fogadását. A 

különbség tehát az, hogy MPI_Isend esetén akkor is visszatérnek a nevezett függvények, ha az üzenet egy 

átmeneti rendszer-pufferbe került, azaz az elküldött üzenetet tartalmazó puffer szabadon módosítható, míg az 

MPI_Issend használata esetén az üzenet fogadásának megkezdéséről győződhetünk meg az MPI_Test, 

MPI_Wait és MPI_Waitall függvényekkel. 

További gyakran használt függvény még az MPI_Iprobe, amellyel azt ellenőrizhetjük, hogy van-e olyan üzenet, 

amely adott source küldő azonosítóval és tag címkével fogadásra vár. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Iprobe( int source, 

                int tag, 

                MPI_Comm comm, 

                int* flag, 

                MPI_Status* status); 

Paraméterek: source - A comm kommunikátorban a küldő folyamat 

azonosítója. 

  tag - Az üzenet címkéje. 

  comm - A kommunikátor objektum. 

  flag - Egy egész típusú változó címe, amelybe az 

eredmény, mint logikai érték kerül. 

  status - MPI_Status típusú változó címe, amelybe 

további információk kerülnek az üzenetküldésről. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

Az MPI_Iprobe függvény esetén is használhatóak a korábban említett wildcard konstansok, amelyek használata 

esetén tetszőleges forrástól (MPI_ANY_SOURCE) érkező tetszőleges címkéjű (MPI_ANY_TAG) üzenetek jelenlétét 

kérdezhetjük le. 

A következő példaprogram a korábban megírt, leíró statisztikákat kiszámító program nem-blokkoló 

függvényekkel megvalósított változatát mutatjuk be. 

6.10. példa - statistics.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <mpi.h> 

#include <float.h> 

#include <error.h> 

#include <math.h> 

 

#define N 10 
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int main(int argc, char *argv[]) { 

  int rank, err, i; 

  float numbers[N]; 

  float statistics[4]; 

  MPI_Status status; 

  MPI_Request requests[6]; 

 

  err= MPI_Init(&argc, &argv); 

  ERROR(err, "MPI_Init"); 

 

  err= MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

  ERROR(err, "MPI_Comm_rank"); 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    printf("Adjon meg %d szamot!\n", N); 

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

      scanf("%f", numbers + i); 

 

    for ( i= 1; i < 4; ++i ) 

    { 

      err= MPI_Isend((void*)numbers, N, MPI_FLOAT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, requests + i - 

1); 

      ERROR(err, "MPI_Send"); 

      err= MPI_Irecv(statistics + i, 1, MPI_FLOAT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, requests + i + 

2); 

      ERROR(err, "MPI_Recv"); 

    } 

 

    statistics[0]= FLT_MAX; 

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

      if ( numbers[i] < statistics[0] ) 

 statistics[0]= numbers[i]; 

 

    err= MPI_Waitall(6, requests, MPI_STATUSES_IGNORE); 

    ERROR(err, "MPI_Waitall"); 

 

    printf("Minimum: %f\nMaximum: %f\nAtlag: %f\nSzoras: %f\n", statistics[0], 

statistics[1], statistics[2], statistics[3]); 

  } 

  else if ( rank == 1 ) 

  { 

    err= MPI_Irecv((void*)numbers, N, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, requests); 

    ERROR(err, "MPI_Recv"); 

    err= MPI_Wait(requests, MPI_STATUS_IGNORE); 

    ERROR(err, "MPI_Wait"); 

 

    statistics[0]= -FLT_MAX; 

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

      if ( numbers[i] > statistics[0] ) 

 statistics[0]= numbers[i]; 

 

    err= MPI_Isend(statistics, 1, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, requests); 

    ERROR(err, "MPI_Send"); 

  } 

  else if ( rank == 2 ) 

  { 

    err= MPI_Irecv((void*)numbers, N, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, requests); 

    ERROR(err, "MPI_Recv"); 

    err= MPI_Wait(requests, MPI_STATUS_IGNORE); 

    ERROR(err, "MPI_Wait"); 

 

    statistics[0]= 0; 

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

      statistics[0]+= numbers[i]; 

    statistics[0]/= N; 

 

    err= MPI_Isend(statistics, 1, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, requests); 

    ERROR(err, "MPI_Send"); 

  } 

  else if ( rank == 3 ) 
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  { 

    float tmp; 

 

    err= MPI_Irecv((void*)numbers, N, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, requests); 

    ERROR(err, "MPI_Recv"); 

    err= MPI_Wait(requests, MPI_STATUS_IGNORE); 

    ERROR(err, "MPI_Wait"); 

 

    statistics[0]= 0; 

    tmp= 0; 

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

    { 

      statistics[0]+= numbers[i]; 

      tmp+= numbers[i]*numbers[i]; 

    } 

    tmp/= N; 

    statistics[0]/= N; 

    statistics[0]= sqrt(tmp - statistics[0]*statistics[0]); 

 

    err= MPI_Isend(statistics, 1, MPI_FLOAT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, requests); 

    ERROR(err, "MPI_Send"); 

  } 

 

  if ( rank != 0 ) 

    MPI_Wait(requests, MPI_STATUS_IGNORE); 

 

  err= MPI_Finalize(); 

  ERROR(err, "MPI_Finalize"); 

 

  return 0; 

} 

 

user@home> mpirun -machinefile hostfile.home -np 4 statistics 

Adjon meg 10 szamot! 

2 10 4 3 5 7 8 1 9 6 

Minimum: 1.000000 

Maximum: 10.000000 

Atlag: 5.500000 

Szoras: 2.872281 

Ahogy az a kimenetből látható, programunk a korábbival egyező eredményt ad, helyesen működik. 

Nyilvánvaló, hogy a nem-blokkoló függvények használata esetén hosszabb kódot kell írnunk, mert a 

kommunikáción kívül a kommunikációs művelet befejezését is ellenőriznünk kell. A példában a 0 azonosítójú 

vezérlő folyamat küldi szét a beolvasott számokat a dolgozó folyamatoknak. Mivel azonban a vezérlő 

folyamatnak nem kell megvárnia a tömb megérkezését, ezért a nem-blokkoló küldő és fogadó függvények 

hívása után rögtön hozzáláthat a tömb legkisebb elemének meghatározásához. A kommunikációs műveletek 

befejeződését csak a vezérlő folyamat utolsó művelete, az eredmények kimenetre írása előtt kell biztosítanunk, 

erre az MPI_Waitall függvényt használjuk. A dolgozó szálak szerkezete hasonló: első lépésként meg kell 

kapniuk a felhasználó által megadott számokat tartalmazó tömböt. Annak megérkezése után végrehajtják a 

dedikált számítási feladatot, majd visszaküldik az eredményt a vezérlő folyamatnak. Azt, hogy a dolgozó 

folyamatok ne fejeződjenek be az eredmények biztonságos visszaküldése előtt, a program végén található 

MPI_Wait függvényhívással biztosítjuk. Figyeljük meg a példaprogramban, hogy ugyanazon változókat a 

különböző folyamatok különböző célokra használják! 

5.3.3. Kollektív kommunikáció 

A pont-pont kommunikációt megvalósító függvények mellett az OpenMPI számos eszközt biztosít kollektív 

üzenetküldésre, illetve folyamatok kollektív szinkronizációjára. Ezen szakaszban a kollektív kommunikációhoz 

kapcsolódó leggyakrabban használt függvényeket tekintjük át röviden, néhány példaprogramon keresztül. 

A kollektív kommunikációs függvények közös tulajdonsága, hogy minden esetben blokkolók és egy 

kommunikátorhoz rendelt összes folyamattal egyszerre kommunikálnak. Használatuk előnye, hogy 

egyszerűsíthetjük a kódunkat. Továbbá, mivel beépített és optimalizált megoldásokról van szó, jogosan 

várhatjuk, hogy használatuk hatékonyabb, mint ha az egyes kommunikációs műveleteket egyesével kódolnánk 

le. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amit kollektív kommunikációs műveletekkel megvalósítunk, azt 
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mindent megvalósíthatunk megfelelő számú pont-pont kommunikációs művelettel is. Ha az elindított 

folyamatoknak csak egy részhalmazával szeretnénk kommunikálni a kollektív kommunikációs eszközökkel, 

akkor alkalmas saját folyamatcsoportokat és kommunikátorokat kell létrehoznunk. 

A szinkronizációs eszközök csoportjába tartozik az MPI_Barrier függvény. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Barrier( MPI_Comm comm ); 

Paraméterek: comm - Egy kommunikátor objektum. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

Az MPI_Barrier függvény blokkolja a hívó folyamatot, egészen addig, amíg a paraméterként kapott comm 

kommunikátorhoz tartozó összes folyamat meg nem hívja az MPI_Barrier függvényt. Másképp fogalmazva, 

csak akkor folytatódik a folyamat futása, ha a kommunikátorhoz rendelt minden folyamat elért egy 

MPI_Barrier függvényhíváshoz. 

A kommunikációs függvények közül az MPI_Bcast segítségével "broadcast"-olhatunk üzeneteket, azaz 

küldhetünk el egy üzenetet egy kommunikátorhoz rendelt minden folyamatnak. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Bcast( void* buff, 

               int count, 

               MPI_Datatype datatype, 

               int root, 

               MPI_COMM comm); 

Paraméterek: buff - Az elküldendő üzenet. 

  count - A buff címen lévő datatype típusú 

adatelemek száma. 

  datatype - Az adtaelemek típusa. 

  root - A küldő folyamat azonosítója. 

  comm - A kommunikációs műveletbe bevont 

folyamatok kommunikátora. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

Működését tekintve az MPI_Bcast függvény elküldi a count darab, datatype típusú adatelemet a buffer 

címről a comm kommunikátorhoz rendelt folyamatoknak a root azonosítójú folyamatból. Fontos kiemelnünk, 

hogy a nem root sorszámú folyamatokban nem kell üzenet fogadó függvényeket hívnunk, ezen folyamatokban 

az MPI_Bcast üzenet fogadó függvényként működik, azaz a paraméterként megadott pufferbe fogadja az count 

darabszámú datatype típusú adatelemet. 

A "broadcast"-hoz hasonlóan kollektív üzenetküldést valósíthatunk meg az angol terminológiában "scatter"-nek 

nevezett művelettel, amely során a kommunikátor egy folyamata az összes többi folyamatnak azonos típusú és 

mennyiségű, de különböző adatokat küld. A "scatter" művelet ellentéte a "gather" művelet, amely során egy 

folyamat a kommunikátor összes többi folyamatától azonos típusú és mennyiségű adatokat gyűjt össze. Ezen 

műveletek OpenMPI-beli implementációi az MPI_Scatter és MPI_Gather függvények. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Scatter( void* sendbuf, 

                 int sendcnt, 

                 MPI_Datatype sendtype, 

                 void* recvbuf, 

                 int recvcnt, 

                 MPI_Datatype recvtype, 

                 int root, 

                 MPI_COMM comm); 

Paraméterek: sendbuf - Az elküldendő üzenet. 
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  sendcnt - Az egyes folyamatoknak küldendő 

datatype típusú elemek száma. 

  sendtype - Az elküldendő elemek típusa. 

  recvbuf - A fogadó puffer címe. 

  recvcnt - A fogadó pufferben tárolható datatype 

típusú elemek száma. 

  recvtype - A fogadó puffer elemeinek típusa. 

  root - A küldő folyamat azonosítója a comm 

kommunikátorban. 

  comm - a kommunikációs műveletbe bevont folyamatok 

kommunikátora. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

 

Specifikáció: 
int MPI_Gather( void* sendbuf, 

                int sendcnt, 

                MPI_Datatype sendtype, 

                void* recvbuf, 

                int recvcnt, 

                MPI_Datatype recvtype, 

                int root, 

                MPI_COMM comm); 

Paraméterek: sendbuf - Az elküldendő üzenet. 

 sendcnt - Az egyes folyamatoknak küldendő 

datatype típusú elemek száma. 

 sendtype - Az elküldendő elemek típusa. 

 recvbuf - A fogadó puffer címe. 

 recvcnt - A fogadó pufferben tárolható datatype 

típusú elemek száma. 

 recvtype - A fogadó puffer elemeinek típusa. 

 root - A küldő folyamat azonosítója a comm 

kommunikátorban. 

 comm - a kommunikációs műveletbe bevont folyamatok 

kommunikátora. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

Mind az MPI_Scatter, mind az MPI_Gather több üzenetküldő és fogadó függvényhívással lenne 

helyettesíthető. Az MPI_Scatter a root azonosítójú folyamatban található sendbuf puffer i*sendcnt indexű 

elemétől kezdődő sendcnt darab elemet küldi el a kommunikátor i azonosítójú folyamatának, amely a recvbuf 

pufferbe fogadja azt. Ezzel szemben az MPI_Gather függvény a fogadó puffer i*recvcnt indexű elemétől 

kezdődő recvcnt számú elem helyére fogadja az i azonosítójú folyamat által küldött, megegyező típusú, 

recvcnt számú adatelemet. 

Ha a comm kommunikátorhoz rendelt folyamatok száma n, akkor az MPI_Scatter függvény hívása n darab 

MPI_Send függvényhívással helyettesíthető a root folyamatban és egy-egy MPI_Recv függvényhívással a nem 

root azonosítójú folyamatokban. Az MPI_Gather függvényhívás n darab MPI_Recv függvényhívással 

helyettesíthető a root azonosítójú folyamatban és egy-egy MPI_Send függvényhívással a nem root azonosítójú 

folyamatokban. 

A kollektív kommunikációs függvények másik csoportja az OpenMP technológiánál már megismert redukció 

művelet megvalósításaihoz kapcsolódik. Ezek közül az MPI_Reduce függvényt emeljük ki. Az előre definiált 

redukciós műveleteket és a nekik megfelelő nevesített konstansokat az 6.2. táblázatban foglaljuk össze. 
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6.2. táblázat - Az OpenMPI redukciós operátoraihoz tartozó nevesített konstansok. 
 

OpenMPI konstans Leírás 
MPI_MAX Maximum 
MPI_MIN Minimum 

MPI_SUM Összeg 
MPI_PROD Szorzat 

MPI_LAND Logikai 'és' 
MPI_BAND Bitenkénti 'és' 
MPI_LOR Logikai 'vagy' 
MPI_BOR Bitenkénti 'vagy' 
MPI_LXOR Logikai 'kizáró vagy' 

MPI_BXOR Bitenkénti 'kizáró vagy' 

MPI_MAXLOC Maximum érték és helyének meghatározása 
MPI_MINLOC Minimum érték és helyének meghatározása 

 

Specifikáció: 
int MPI_Reduce( void* sendbuf, 

                void* recvbuf, 

                int count, 

                MPI_Datatype datatype, 

                MPI_Op op, 

                int root, 

                MPI_Comm comm); 

Paraméterek: sendbuf - Az elküldendő üzenet. 

  recvbuf - A beérkező üzenet puffere. 

  count - Az elküldendő adatelemek száma. 

  datatype - A elküldendő adatelemek típusa. 

  op - A végrehajtandó redukciós műveletet reprezentáló 

nevesített konstans. 

  root - A redukciót megvalósító folyamat azonosítója. 

  comm - A kommunikációs műveletbe bevont 

folyamatok kommunikátora. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén MPI_SUCCESS= 0, 

ellenkező esetben hibakód. 

Az MPI_Reduce függvény a comm kommunikátorhoz rendelt minden folyamatban meghívásra kell, hogy 

kerüljön. Az egyes szálak azonos méretű és azonos típusú elemeket tartalmazó sendbuf puffereket adnak meg a 

függvényhívás során. A recvbuf fogadó puffernek csak a root sorszámú folyamatban van jelentősége. A 

recvbuf pufferben tárolható adatok típusa és száma, vagyis a puffer mérete meg kell, hogy egyezzen a sendbuf 

méretével. Az MPI_Reduce függvény a következő műveletet hajtja végre: a recvbuf puffer i. eleme a redukciós 

műveletben résztvevő folyamatok sendbuf puffereinek i. elemei között végrehajtott, a redukciós operátor által 

definiált művelet eredménye lesz. 

A kollektív kommunikációs függvények működését a leíró statisztikákat kiszámító program különböző 

variációin keresztül szemléltetjük. Az első példában a felhasználó megad egy tömböt, amelyet "broadcast"-

olunk minden folyamatnak. Az egyes folyamatok különböző leíró statisztikákat számítanak ki (minimum, 

maximum, átlag, szórás), majd a kiszámított értékeket a "gather" művelettel gyűjtjük össze. 

6.11. példa - statistics.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <mpi.h> 
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#include <float.h> 

#include <error.h> 

#include <math.h> 

 

#define N 10 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 

  int rank, err, i; 

  float numbers[N]; 

  float statistics[4]; 

  float result; 

 

  err= MPI_Init(&argc, &argv); 

  ERROR(err, "MPI_Init"); 

 

  err= MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

  ERROR(err, "MPI_Comm_rank"); 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    printf("Adjon meg %d szamot!\n", N); 

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

      scanf("%f", numbers + i); 

  } 

 

  err= MPI_Bcast((void*)numbers, N, MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD); 

  ERROR(err, "MPI_Send"); 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    result= FLT_MAX; 

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

      if ( numbers[i] < result ) 

 result= numbers[i]; 

  } 

  else if ( rank == 1 ) 

  { 

    result= -FLT_MAX; 

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

      if ( numbers[i] > result ) 

 result= numbers[i]; 

  } 

  else if ( rank == 2 ) 

  { 

    result= 0; 

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

      result+= numbers[i]; 

    result/= N; 

  } 

  else if ( rank == 3 ) 

  { 

    float tmp= 0; 

    result= 0; 

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

    { 

      result+= numbers[i]; 

      tmp+= numbers[i]*numbers[i]; 

    } 

    tmp/= N; 

    result/= N; 

    result= sqrt(tmp - result*result); 

  } 

 

  err= MPI_Gather(&result, 1, MPI_FLOAT, statistics, 1, MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD); 

 

  if ( rank == 0 ) 

    printf("Minimum: %f\nMaximum: %f\nAtlag: %f\nSzoras: %f\n", statistics[0], 

statistics[1], statistics[2], statistics[3]); 

 

 

  err= MPI_Finalize(); 

  ERROR(err, "MPI_Finalize"); 
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  return 0; 

} 

 

user@home> mpirun -machinefile hostfile.home -np 4 ./statistics 

Adjon meg egy 10 szamot! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum: 1.000000 

Maximum: 10.000000 

Atlag: 5.500000 

Szoras: 2.872281 

Ha összehasonlítjuk a kódot a blokkoló függvények működését bemutató, azonos funkcionalitású program 

kódjával, láthatjuk, hogy a MPI_Reduce és MPI_Gather függvények használatával rövidebb, egyszerűbb, 

áttekinthetőbb megoldást kaptunk. 

A következő példában a MPI_Scatter és MPI_Gather műveletek használatát szemléltetjük: a beolvasott 

számokat tartalmazó tömböt felosztjuk annyi részre, ahány folyamatot elindítottunk, majd a tömb egyes részeit 

elküldjük a folyamatoknak a MPI_Scatter függvény hívásával. Ezt követően a folyamatok az általuk 

megkapott résztömböt feldolgozzák (négyzetgyököt vonnak a tömb elemeiből), majd a feldolgozás befejeztével 

az eredményeket tartalmazó résztömböket összegyűjtjük a MPI_Gather függvény segítségével. Fontos 

különbség a "broadcast" és "scatter" műveletek között, hogy az előbbivel azonos üzenetet, az utóbbival 

különböző üzeneteket küldünk a folyamatoknak. Mivel nem biztos, hogy a feldolgozandó tömb elemszáma 

osztható a folyamatok számával, ezért előfordulhat, hogy a feldolgozásra szétküldött tömb utolsó néhány elemét 

egyik folyamat sem kapja meg. Ennek kezelésére a vezérlő szál kódját kiegészítjük a tömb végén maradt elemek 

feldolgozásával. 

6.12. példa - scatter-gather.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <mpi.h> 

#include <float.h> 

#include <error.h> 

#include <math.h> 

 

#define N 10 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 

  int rank, size, err, i; 

  float numbers[N]; 

  int npart; 

 

  err= MPI_Init(&argc, &argv); 

  ERROR(err, "MPI_Init"); 

 

  err= MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

  ERROR(err, "MPI_Comm_rank"); 

  err= MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 

  ERROR(err, "MPI_Comm_size"); 

 

  npart= N/size; 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    printf("Adjon meg %d szamot!\n", N); 

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

      scanf("%f", numbers + i); 

  } 

 

  err= MPI_Scatter((void*)numbers, npart, MPI_FLOAT, (void*)numbers, npart, MPI_FLOAT, 

0, MPI_COMM_WORLD); 

  ERROR(err, "MPI_Scatter"); 

 

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

    numbers[i]= sqrt(numbers[i]); 
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  err= MPI_Gather((void*)numbers, npart, MPI_FLOAT, (void*)numbers, npart, MPI_FLOAT, 0, 

MPI_COMM_WORLD); 

  ERROR(err, "MPI_Gather"); 

 

  if ( rank == 0 ) 

    for ( i= size*npart; i < N; ++i ) 

      numbers[i]= sqrt(numbers[i]); 

 

  if ( rank == 0 ) 

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

      printf("%f ", numbers[i]); 

 

 

  err= MPI_Finalize(); 

  ERROR(err, "MPI_Finalize"); 

 

  return 0; 

} 

 

user@home> mpirun -machinefile hostfile.home -np 4 ./statistics 

Adjon meg 10 szamot! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427 3.000000 

3.162278 

Az utolsó példában a MPI_Scatter és MPI_Reduce műveletek használatát szemléltetjük: a beolvasott számok 

maximumát határozzuk meg úgy, hogy az előző példához hasonlóan résztömböket küldünk szét az egyes 

folyamatoknak, azok meghatározzák a résztömbök maximumait és ezekre alkalmazzuk a MPI_Reduce 

függvényt az MPI_MAX redukciós operátorral. 

6.13. példa - scatter-reduce.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <mpi.h> 

#include <float.h> 

#include <error.h> 

#include <math.h> 

 

#define N 10 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 

  int rank, size, err, i; 

  float numbers[N]; 

  float result= -FLT_MAX; 

  float maximum; 

  int npart; 

 

  err= MPI_Init(&argc, &argv); 

  ERROR(err, "MPI_Init"); 

 

  err= MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

  ERROR(err, "MPI_Comm_rank"); 

  err= MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 

  ERROR(err, "MPI_Comm_size"); 

 

  npart= N/size; 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    printf("Adjon meg %d szamot!\n", N); 

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

      scanf("%f", numbers + i); 

  } 

 

  err= MPI_Scatter((void*)numbers, npart, MPI_FLOAT, (void*)numbers, npart, MPI_FLOAT, 

0, MPI_COMM_WORLD); 

  ERROR(err, "MPI_Scatter"); 
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  for ( i= 0; i < npart; ++i ) 

    if ( numbers[i] > result ) 

      result= numbers[i]; 

 

  err= MPI_Reduce((void*)&result, &maximum, 1, MPI_FLOAT, MPI_MAX, 0, MPI_COMM_WORLD); 

  ERROR(err, "MPI_Reduce"); 

 

  if ( rank == 0 ) 

    for ( i= size*npart; i < N; ++i ) 

      if ( numbers[i] > result ) 

 result= numbers[i]; 

 

  if ( rank == 0 ) 

    printf("Maximum: %f\n", result); 

 

  err= MPI_Finalize(); 

  ERROR(err, "MPI_Finalize"); 

 

  return 0; 

} 

 

user@home> mpirun -machinefile hostfile.home -np 4 ./statistics 

Adjon meg 10 szamot! 

1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 

Maximum: 9.000000 

Fontos kiemelnünk, hogy a kollektív kommunikációt megvalósító függvényekkel nem csak csökkenthetjük a 

kód méretét, de a vezérlő szálat is munkára foghatjuk, anélkül, hogy az alkalmazás logikáját felborítanánk. 

5.4. Egyéb függvények 

Az MPI szabvány számos további függvényt specifikál, amelyek bemutatása meghaladja a jegyzet kereteit. 

Fontos azonban kiemelni, hogy az MPI szabvány lehetőséget biztosít 

• I/O műveletek végrehajtására, 

• saját folyamatcsoportok és kommunikátorok létrehozására, 

• saját redukciós operátorok definiálására, 

• származtatott egyszerű és összetett adattípusok definiálására, 

• speciális párhuzamosítási topológiák létrehozására, 

• egyes osztott-memória jellegű kommunikációs műveletek végrehajtására. 

Természetesen a fent említett lehetőségek zöme haladó megoldásokat biztosít, amelyek megismerése elsősorban 

azok számára szükséges, akik a legnagyobb teljesítményt szeretnék kisajtolni az MPI technológiából. 

Megjegyezzük azonban, hogy a bemutatott és általunk a későbbiekben használt függvények és eszközök nagyon 

széleskörűen alkalmazhatóak, rengeteg valódi probléma megoldható csak az ismertetett eszközök használatával 

is. 

6. Az illesztett szűrés párhuzamosítása 

Jelen szakaszban az illesztett szűrés OpenMPI alapú párhuzamosításának lehetőségeit vizsgáljuk meg. OpenMPI 

használata esetén a programnak annyi példánya indul el, ahány párhuzamosan futó folyamatot szeretnénk és 

adatpárhuzamosítás esetén a dolgozó folyamatok számának lehetőleg meg kell egyeznie az elérhető 

processzorok számával. A folyamatokat és szálakat használó párhuzamos megoldások egyik fő különbsége, 

hogy a folyamatokat nem tudjuk a program közepén, a számunkra alkalmas pillanatokban elindítani, ahogy azt 

szálakkal tettük például a szűrőhalmaz szintű párhuzamosítás esetén. A folyamatok által közösen elérhető 

memóriaterületek hiányában az egyes folyamatok kommunikációs és szinkronizációs műveleteit csak 

üzenetküldő függvények segítségével tudjuk megvalósítani, ami az üzenetek előkészítése (csomagolása) és a 

memóriaeléréssel összehasonlítva lassú hálózati kommunikáció miatt nagyon költséges műveletnek tekinthető. 

Elsődleges cél kell, hogy legyen a kommunikáció minimalizálása és ez kizárja a korábban bemutatott 
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szűrőhalmaz vagy szűrő szintű párhuzamosítás megvalósítását, ugyanis akkor legalább egy kommunikációs 

műveletet végre kellene hajtani minden képpontra. Ennek megfelelően, a legegyszerűbb és legkényelmesebb 

párhuzamosítási megoldást a képpontok feldolgozásának szintjén tudjuk integrálni, ennek különböző variánsait 

vizsgáljuk a szakasz hátralévő részében. 

Még egy stratégiai kérdést meg kell válaszolnunk: a program futásához szükséges erőforrások elérhetőek-e 

minden folyamat számára (a képek megtalálhatóak-e a lokális fájlrendszeren), vagy a feldolgozandó adatokat (a 

képet) a vezérlő folyamatból kell elküldenünk a párhuzamos végrehajtásban résztvevő többi folyamatnak? A 

kérdés általános esetben nagyon összetett is lehet, függ a számítógépek közötti hálózat sebességétől, a 

fájlrendszertől, a feldolgozandó adatok méretétől. Az alábbiakban megpróbáljuk sorra venni, hogy 

képfeldolgozási alkalmazásunkban milyen megközelítések lehetségesek, és azok milyen előnyökkel, 

hátrányokkal rendelkeznek. 

• A számítógépek lokális fájlrendszereket használnak, és a kép minden számítógépen megtalálható. Ekkor az 

egyszerre induló folyamatok egyszerre tudják megnyitni a képet, így egy kép megnyitásának ideje alatt 

minden folyamat memóriaterületén rendelkezésünkre áll a megnyitott kép. A megközelítés hátránya, hogy 

korábban a képeket el kellett juttatnunk az egyes lokális fájlrendszerekre, ami természetesen szintén 

időigényes művelet volt. 

• A kép hálózati meghajtón vagy fájlrendszeren érhető el. Előnye, hogy nem kell a képet előzetesen eljuttatni a 

lokális fájlrendszerekre, mégis minden folyamat megnyithatja a képet, elvben egyetlen kép megnyitásának 

ideje alatt. Hátránya azonban, hogy a gyakorlatban a hálózati meghajtó vagy fájlrendszer kiszolgálási 

sebessége véges, ezért a kiszolgálás a kép megnyitásán túl is időbe kerül. 

• A harmadik lehetőség, hogy a képet csak egyetlen folyamat nyitja meg. Ekkor a képet megnyitó folyamatnak 

kell gondoskodnia róla, hogy a kép megfelelő részei minden más folyamat számára rendelkezésre álljanak, 

ami csak hálózati kommunikációval valósítható meg. A képek hálózaton történő körbeküldése azonban több 

kódolást igényel és a kép megnyitásán túl is időbe kerül. Természetesen a kép elküldésének sebessége 

nagyban függ a hálózat sebességétől, attól, hogy blokkoló vagy nem-blokkoló üzenetküldést használunk és 

attól is, hogy az egyes folyamatok milyen gyorsan tudják fogadni az üzeneteket. Megjegyezzük, hogy a 

gyakorlatba sokszor virtuális topológiákat alakítanak ki a számításokat végző csomópontok között. Gyűrű 

topológia3 esetén például úgy tekintjük az egyes folyamatokat, hogy mindegyik két különböző szomszéd 

folyamattal rendelkezik, azaz gyűrű alakba rendeződnek és a gyűrűben szomszédos folyamatok 

kommunikálnak csak egymással. Ekkor, ha a vezérlő folyamat elküldi a képet a szomszédainak, majd ezek az 

ő szomszédaiknak, akkor a képek körbeküldésének ideje redukálható, hiszen a hálózaton két egymástól 

független irányba történik adatmozgatás. 

Az leírt lehetőségek természetesen csak az illesztett szűrés megvalósítására vonatkoznak, és annak is csak a 

legfontosabb faktorait veszik számításba. Egy gyakorlati alkalmazás esetén, például beágyazott rendszerben, 

vagy egy ipari folyamatba integrálva természetesen újabb faktorok is megjelenhetnek, amelyek tovább nehezítik 

a megfelelő stratégia kiválasztását. 

Vegyük észre, hogy a fejlesztés szempontjából az első két megoldás permanens. Mindkét esetben meg kell 

nyitnia minden folyamatnak a képet, és a szoftverkörnyezettől függ, hogy az a lokális fájlrendszeren, vagy 

hálózaton érhető el. A következőkben ezt a megközelítést alkalmazzuk. 

Megjegyezzük, hogy a kódok könnyebb olvashatósága érdekében a továbbiakban mellőzzük a hibakezelést. 

6.1. Képpont szintű párhuzamosítás 

Első megoldásunkban a párhuzamos végrehajtást a következő módon szervezzük: minden folyamat megnyitja a 

képet, majd blokkoló üzenetküldéssel a vezérlőfolyamat minden más folyamatnak elküldi azt az 

indextartományt, amelyre a szűrést meg kell valósítania. A szűrés után a vezérlőfolyamat gyűjti össze az 

eredményeket, majd a lemezre írja. Fontos, hogy az alkalmazáslogikát az eddig bemutatott példaprogramokkal 

szemben most két helyen is szét kell választanunk: egyrészt a főprogramból ki kell emelnünk a kép lemezre 

írását úgy, hogy azt csak a vezérlő szál tegye meg, hiszen csak a vezérlő szál rendelkezik majd a teljes szűrt 

                                                           
3A gyűrű topológia mellett elterjedt még a sín, fa, csillag topológia, amelyek a folyamatok szervezését magasabb absztrakciós szinten teszik 

lehetővé. Megjegyezzük, hogy különböző topológiák létrehozására és kezelésére az MPI számos könyvtári függvényt biztosít, ezek 
tárgyalása azonban meghaladja a jegyzet kereteit. 
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képpel; másrészt az applyFS függvényben meg kell írnunk a feladatokat kiosztó és az eredményeket 

összegyűjtő kódokat. A módosítások azonban a szekvenciális kód más pontjait nem érintik. 

A szekvenciális kóddal összehasonlítva a főprogramban megjelennek az MPI_Init és MPI_Finalize 

függvényhívások, valamint megjelenik a folyamat azonosítójának lekérdezése az MPI_Comm_rank függvénnyel. 

Az azonosító segítségével aztán elérjük, hogy a szűrt képet csak a 0 azonosítójú vezérlő folyamat írja lemezre és 

hasonlóan járunk el a futásidő konzolra írásával is. Időmérésre az OpenMP alapú stopper eszközünket 

használtuk. 

6.14. példa - filter.c:110-140 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i, j; 

 

  int numprocs, rank; 

 

  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numprocs); 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    int* borders= (int*)malloc(sizeof(int)*numprocs); 

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

      borders[i]= (int)floor((((float)imn)/(numprocs-1))*i); 

    for ( i= 0; i < numprocs-1; ++i ) 

      MPI_Send(borders+i, 2, MPI_INT, i+1, 0, MPI_COMM_WORLD); 

    for ( i= 0; i < numprocs-1; ++i ) 

      MPI_Recv(output->content + borders[i], borders[i+1] - borders[i], MPI_FLOAT, i+1, 

0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

    free(borders); 

  } 

  else 

  { 

    int range[2]; 

    MPI_Recv(range, 2, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

    for ( i= range[0]; i < range[1]; ++i ) 

      output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

    MPI_Send(output->content + range[0], range[1] - range[0], MPI_FLOAT, 0, 0, 

MPI_COMM_WORLD); 

  } 

} 

 

A szűrés során lekérdezzük az elindított folyamatok számát, valamint az aktuális folyamat azonosítóját. Ezt 

követően a vezérlő folyamat P darab elindított folyamat esetén P-1 egyenlő méretű tartományra bontja a sor-

folytonosan ábrázolt képet, majd ezen tartományok kezdő és záró indexét elküldi az P-1 darab dolgozó 

folyamatnak. Ezt követően blokkoló üzenetfogadó függvényekkel várja a beérkező üzeneteket (vagyis a szűrt 

pixelek értékeit), amelyeket rögtön az eredmény kép megfelelő tartományába fogad. A dolgozó folyamatok 

kódja is hasonlóan egyszerű, előbb fogadják a feladatukat definiáló indextartomány alsó és felső határát, majd 

végrehajtják a szűrést és az eredményeket egy újabb blokkoló üzenetküldő függvénnyel visszaküldik a vezérlő 

folyamatnak. Könnyű belátni, hogy a kommunikációs műveletek megvalósítása után a szűrt kép előáll a vezérlő 

folyamat output képében. 

A megvalósítás egyszerű, a vezérlő és dolgozó folyamatok kódja élesen szétválik, azonban vegyük észre, hogy 

csak P ≥ 2 folyamat indítása esetén kapunk helyes eredményt, mert a vezérlő folyamat nem dolgozik. Ha csak 

egyetlen folyamatot indítunk, nem történik kommunikáció és szűrés, így egy üres kép kerül mentésre. Ennek a 

megközelítésnek is van azonban előnye: ha a vezérlő folyamatnak sok kommunikációs műveletet kell 

végrehajtania és még számítási feladatokat is kap, az erősen növelheti a program teljes futásidejét. 

A program fordításánál ügyeljünk arra, hogy a korábban megbeszéltek alapján az mpicc fordítót kell 

használnunk és az OpenMP alapú időmérés miatt az -fopenmp kapcsolónak szintén jelen kell lennie a fordítási 

parancsokban. 
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A második megoldásban úgy szervezzük a folyamatokat, hogy a vezérlő folyamat is végezzen munkát, azaz 

szűrést, viszont a feladatok kommunikálása helyett, minden folyamat a saját azonosítója alapján határozza meg, 

hogy a kép mely részén végezze el a szűrést. Igaz, hogy most feladatot kap a vezérlő folyamat, azonban 

tehermentesítettük is azáltal, hogy a feladatokat az egyes folyamatok saját maguk definiálják. Mivel a 

főprogram nem változik, csak az applyFS függvényt mutatjuk be: 

6.15. példa - filter.c:110-136 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i, j, range[2]; 

 

  int numprocs, rank; 

 

  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numprocs); 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

 

  range[0]= (int)floor((float)imn/numprocs*rank + 0.5); 

  range[1]= (int)floor((float)imn/numprocs*(rank + 1) + 0.5); 

 

  for ( i= range[0]; i < range[1]; ++i ) 

      output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

 

  if ( rank == 0 ) 

    for ( i= 1; i < numprocs; ++i ) 

    { 

      range[0]= (int)floor((float)imn/numprocs*i + 0.5); 

      range[1]= (int)floor((float)imn/numprocs*(i + 1) + 0.5); 

      MPI_Recv(output->content + range[0], range[1] - range[0], MPI_FLOAT, i, 0, 

MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

    } 

  else 

    MPI_Send(output->content + range[0], range[1] - range[0], MPI_FLOAT, 0, 0, 

MPI_COMM_WORLD); 

} 

 

A korábban is használt paraméter beállításokkal újabb futási teszteket végeztük, hogy a párhuzamosítás 

hatékonyságát össze tudjuk vetni a szál alapú OpenMP és Pthreads technológiákkal elért 

sebességnövekedésekkel. Az eredményeket a 6.1. ábrán foglaljuk össze. 

6.1. ábra - OpenMPI, Pthreads, OpenMP és szekvenciális futási idők összehasonlítása. 
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6.2. Kollektív kommunikációs függvények 

A teljesség kedvéért a kollektív kommunikációs függvények segítségével is elvégezzük a kód párhuzamossá 

szervezését. Az előző szakaszban módosított főprogram mellett most is csak az applyFS függvény érintett. A 

megoldás nagyon hasonló az előző szakaszban bemutatott második megoldáshoz: minden folyamat saját maga 

határozza meg a feladatát, a különbség most az, hogy az eredményeket az MPI_Gather függvénnyel gyűjtjük 

össze. 

6.16. példa - filter.c:110-128 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i, j; 

 

  int numprocs, rank; 

  int range[2]; 

 

  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numprocs); 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

 

  range[0]= imn/(numprocs)*rank; 

  range[1]= imn/(numprocs)*(rank+1); 

 

  for ( i= range[0]; i < range[1]; ++i ) 

    output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

 

  if ( rank == 0 ) 

    for ( i= (imn/numprocs)*numprocs; i < imn; ++i ) 

      output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

 

  MPI_Gather((void*)(output->content + range[0]), range[1] - range[0], MPI_FLOAT, 
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(void*)(output->content), range[1] - range[0], MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD); 

} 

 

Megjegyezzük, hogy a pont-pont kommunikációval dolgozó megoldásokban az egyes folyamatok által 

feldolgozandó indextartomány határait úgy számoltuk ki, hogy az egyes résztartományok a teljes intervallumot 

lefedjék, ezért nem fordulhat elő olyan szituáció, hogy a tartomány utolsó néhány pixelét nem dolgozzuk fel. 

Ezzel szemben a kollektív kommunikációs függvények használata esetén az egyes folyamatok mindig azonos 

mennyiségű és típusú adatelemet küldenek/fogadnak, ezért ha a képpontok száma (N) nem osztható maradék 

nélkül a feldolgozásban résztvevő folyamatok számával (P), akkor az utolsó N mod P pixel feldolgozása 

kimaradhat. Ezt a problémát kezeljük egyszerűen úgy, hogy a legnagyobb azonosítójú folyamatra bízzuk az 

esetlegesen kimaradó utolsó képpontok feldolgozását, úgy, hogy a feldolgozandó indextartomány felső határát a 

kép méretére állítjuk. 

Bár az MPI_Gather függvény belső megvalósítása miatt valószínűsíthetően gyorsabban teljesíti a feladatot, 

mintha a megfelelő számú MPI_Send és MPI_Recv függvényt használatuk volna, azonban mivel csak egyetlen 

alkalommal használjuk, emberi szempontból érzékelhető sebességnövekedést nem várhatunk, ezért nem 

végzünk újabb sebességteszteket. 

6.3. Dinamikus ütemezés 

A bevezetőben már utaltunk rá, hogy a folyamatok környezetváltása (context switch) költségesebb feladat, mint 

a szálak váltása, ezért joggal feltételezhetjük, hogy az erőforrásokért, processzoridőért való versengés közben 

egyes folyamatok jobban lemaradhatnak, mint szál alapú párhuzamosítás esetén. Ennek következtében a 

feladatok megfelelő, dinamikus ütemezése a megoldandó probléma egyenlő számításigényű részekre bontásánál 

is fontossá válik. A jegyzet egyik legösszetettebb kódjaként mutatjuk be a dinamikus ütemezést az OpenMPI 

eszközeivel megvalósító kódot. A korábbiakhoz hasonlóan a változások ismét csak az applyFS függvényt 

érintik. 

6.17. példa - filter.c:111:177 

 

#define MAX_PROCESSES 10 

#define QUEUE_SIZE 10 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i, rank, range[2]= {0,0}; 

  int size= 5000; 

 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    int indices[MAX_PROCESSES][2]= {{0,0}}; 

    MPI_Request requests[QUEUE_SIZE]; 

    int working, nprocs, flag, nreq= 0, actual= 0; 

 

    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nprocs); 

 

    working= nprocs - 1; 

 

    while ( working ) 

    { 

      for ( i= 1; i < nprocs; ++i ) 

      { 

 MPI_Iprobe( i, 0, MPI_COMM_WORLD, &flag, MPI_STATUS_IGNORE); 

 if ( flag ) 

 { 

   MPI_Irecv( output->content + indices[i][0], indices[i][1] - indices[i][0], MPI_FLOAT, 

i, 0, MPI_COMM_WORLD, requests + nreq++); 

 

   if ( actual > imn ) 

   { 

     range[0]= range[1]= -1; 
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     MPI_Isend(&range, 2, MPI_INT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, requests + nreq++); 

     --working; 

   } 

   else 

   { 

     indices[i][0]= actual; 

     indices[i][1]= ((actual+= size) < imn ? actual : imn); 

     MPI_Isend(indices[i], 2, MPI_INT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, requests + nreq++); 

   } 

 } 

 if ( nreq > QUEUE_SIZE - 2 || !working) 

 { 

   MPI_Waitall(nreq, requests, MPI_STATUSES_IGNORE); 

   nreq= 0; 

 } 

       } 

     } 

   } 

   else 

   { 

     while ( 1 ) 

     { 

      MPI_Send( output->content + range[0], range[1] - range[0], MPI_FLOAT, 0, 0, 

MPI_COMM_WORLD); 

      MPI_Recv( &range, 2, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

 

      if ( range[1] - range[0] == 0 ) 

 break; 

 

      for ( i= range[0]; i < range[1]; ++i ) 

 output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

     } 

   } 

} 

 

user@home> mpirun -np 3 -machinefile hostfile.home bin/mfilter lena.pgm 4.0 10 0.6 lena-

out.pgm 

Sending to 2: 0 50000 

Sending to 1: 50000 100000 

Sending to 2: 100000 150000 

Sending to 1: 150000 200000 

Sending to 1: 200000 250000 

Sending to 2: 250000 262144 

003.409 

Abból, hogy az 1-es azonosítójú folyamat egymás után kétszer kap feladatot, arra következtethetünk, hogy az 

ütemezés tényleg dinamikusan történik. Az applyFS függvény kódja két teljesen elkülönülő ágra bomlik. A 

dinamikus ütemezésnek megfelelően a vezérlő folyamat folyamatosan size méretű indextartományokat küld a 

dolgozó folyamatoknak, azt, hogy melyik folyamat éppen mely tartományon dolgozik, az indices tömbben 

tartjuk nyilván. A vezérlő folyamat nem dolgozik, ezért kezdetben working=nprocs-1 dolgozó folyamattal 

indul a végrehajtás. A vezérlés központjában egy ciklus áll, amely addig fut, amíg van még dolgozó folyamat. A 

ciklus minden lépésében egy belső ciklusban megvizsgáljuk az MPI_Iprobe függvénnyel, hogy várakozik-e 

fogadásra az i. folyamat által küldött üzenet? Ha igen, akkor fogadjuk az eredmény kép azon tartományába, 

amelyen, az i. folyamat dolgozott. Ezt követően egy újabb feltételes szerkezetben vizsgáljuk meg, hogy van-e 

még feldolgozandó képpont. Ha igen, elküldjük azok legfeljebb size méretű tartományának alsó és felső 

határát, ha azonban nincs, akkor egy 0 méretű tartományt küldünk és csökkentjük a dolgozó folyamatok számát 

nyilvántartó working változó értékét. A vezérlő folyamat kommunikációs függvényeit nem-blokkoló 

függvények formájában valósítottuk meg, hogy nehogy valamelyik folyamattal történő kommunikáció feltartsa 

a vezérlést. A MPI_Request objektumokat a requests sorba gyűjtjük, amelynek végét az nreqs változóban 

tartjuk nyilván. Ha a sor mérete elérte a kritikus értéket, akkor szakítjuk meg csak a vezérlést és a MPI_Waitall 

függvény hívásával megvárjuk a nem-blokkoló kommunikációs műveletek befejeződését. 

A dolgozó folyamatok kódja ettől egyszerűbb: indulásukkor a feldolgozandó tartomány üres. Az első üzenet a 

vezérlésnek tehát egy üres tartomány küldése, amely tekinthető egyfajta munkára jelentkezésnek. Ezt követően 

már egy valódi index-tartományt vár minden folyamat a vezérléstől. Ha a kapott tartomány ismét üres, akkor 

befejezi a folyamat a futását, mert már minden feladat ki van osztva. Ha azonban legalább egy elemet tartalmazó 
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tartományt kap, akkor végrehajtja a feladatát, majd az eredményeket a következő cikluslépésben visszaküldi a 

vezérlésnek. 

A kódot olvasva és a vezérlés menetét átgondolva belátható, hogy az applyFS függvény futása során a dolgozó 

folyamatok által kiszámolt részletekből tényleg összeáll az eredmény. 

A sebességtesztek eredményeit az 6.2. ábrán hasonlítjuk össze. 

6.2. ábra - OpenMPI, Pthreads, OpenMP és szekvenciális futási idők összehasonlítása. 

 

 

 

7. Monitoring 

A feldolgozás állapotának kiírására szolgáló monitor folyamat létrehozása nem a legegyszerűbb feladat, mert a 

monitorozó folyamatból nem érhetjük el közvetlenül a feldolgozás aktuális állapotát tartalmazó változót, az 
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aktuális értéket csak üzenetküldéssel kérdezhetjük le. A megoldás során a dinamikus ütemezés kódjából 

indultunk ki, a monitorozó folyamatot azonban nem az applyFS függvénybe, hanem a főprogramba kódoltuk. 

Ez utóbbi megvalósításnak csak az a célja, hogy elválassza a feldolgozáshoz és a monitorozáshoz kapcsolódó 

OpenMPI függvényhívásokat, ezzel könnyebben olvashatóvá téve a kódot. Természetesen a monitorozó 

folyamat az applyFS függvényben is implementálható. A megváltozott főprogram és applyFS függvény az 

alábbiakban látható. 

6.18. példa - main.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <filter.h> 

#include <pgm.h> 

#include <image.h> 

#include <stopper.h> 

#include <mpi.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  if ( argc < 6 ) 

    return printf("Hasznalat: %s <input.pgm> sigma ntheta gamma <output.pgm>\n", 

argv[0]); 

 

  float sigma, gamma; 

  int ntheta; 

  int rank; 

  image* input, *output; 

  stopper st; 

 

  startS(&st); 

 

  MPI_Init(&argc, &argv); 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

 

  if ( rank == 1 ) 

  { 

    int n, processed= 0; 

    MPI_Recv(&n, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

    while ( 1 ) 

    { 

      MPI_Send(NULL, 0, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); 

      MPI_Recv(&processed, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

 

      if ( processed == -1 ) 

 break; 

 

      printf("%.2f%%", ((float)processed)/n*100); 

      fflush(stdout); 

 

      usleep(500000); 

      printf("\r"); 

      fflush(stdout); 

    } 

    MPI_Finalize(); 

    return 0; 

  } 

 

  sigma= atof(argv[2]); 

  ntheta= atoi(argv[3]); 

  gamma= atof(argv[4]); 

 

  input= readPGMImage(argv[1]); 

  output= createI(input->rows, input->columns); 

  filterSet* gfs= createGFS(sigma, ntheta, 9, 0, gamma, input->columns); 

 

  applyFS(gfs, input, output); 

 

  if ( rank == 0 ) 

    writePGMImage(argv[5], output); 
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  destroyI(input); 

  destroyI(output); 

  destroyFS(gfs); 

 

  stopS(&st); 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    printf("\n"); 

    tprintf(&st, "\n"); 

  } 

 

  MPI_Finalize(); 

 

  return 0; 

} 

 

Az 1-es azonosítójú folyamat első lépésben a kép pontjainak számát fogadja üzenetként, majd a feldolgozás 

befejeződéséig a ciklus lépéseiben előbb egy üres üzenettel jelzi, hogy felébredt és várja a feldolgozott 

képpontok számát, majd fogadja azt a processed változóba, kiírja a feldolgozás állapotát és fél másodpercre 

alvó állapotba küldi a folyamatot. A feldolgozás befejeződését a processed változó -1 értékével jelezzük a 

monitorozó folyamatnak. 

6.19. példa - filter.c:112-192 

 

#define MAX_PROCESSES 10 

#define QUEUE_SIZE 10 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i, rank, range[2]= {0,0}; 

  int size= 10000; 

 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    int indices[MAX_PROCESSES][2]= {{0,0}}; 

    MPI_Request requests[QUEUE_SIZE]; 

    int working, nprocs, flag, nreq= 0, actual= 0, processed= 0; 

 

    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nprocs); 

 

    MPI_Send(&imn, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD); 

 

    working= nprocs - 2; 

 

    while ( working ) 

    { 

      for ( i= 2; i < nprocs; ++i ) 

      { 

 MPI_Iprobe( i, 0, MPI_COMM_WORLD, &flag, MPI_STATUS_IGNORE); 

 if ( flag ) 

 { 

   MPI_Irecv( output->content + indices[i][0], indices[i][1] - indices[i][0], MPI_FLOAT, 

i, 0, MPI_COMM_WORLD, requests + nreq++); 

   processed+= indices[i][1] - indices[i][0]; 

 

   if ( actual > imn ) 

   { 

     range[0]= range[1]= -1; 

     MPI_Isend(&range, 2, MPI_INT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, requests + nreq++); 

     --working; 

   } 

   else 

   { 

     indices[i][0]= actual; 
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     indices[i][1]= ((actual+= size) < imn ? actual : imn); 

     MPI_Isend(indices[i], 2, MPI_INT, i, 0, MPI_COMM_WORLD, requests + nreq++); 

   } 

 

   MPI_Iprobe(1, 0, MPI_COMM_WORLD, &flag, MPI_STATUS_IGNORE); 

   if ( flag ) 

   { 

     MPI_Recv(NULL, 0, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

     MPI_Send(&processed, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD); 

   } 

 } 

 if ( nreq > QUEUE_SIZE - 2 || !working) 

 { 

   MPI_Waitall(nreq, requests, MPI_STATUSES_IGNORE); 

   nreq= 0; 

 } 

      } 

    } 

    MPI_Recv(NULL, 0, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

    processed= -1; 

    MPI_Send(&processed, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD); 

   } 

   else if ( rank > 1 ) 

   { 

     while ( 1 ) 

     { 

      MPI_Send( output->content + range[0], range[1] - range[0], MPI_FLOAT, 0, 0, 

MPI_COMM_WORLD); 

      MPI_Recv( &range, 2, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

 

      if ( range[1] - range[0] == 0 ) 

 break; 

 

      for ( i= range[0]; i < range[1]; ++i ) 

 output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

     } 

   } 

} 

 

Az applyFS függvény kódja csak kicsit módosul: a főprogramban megvalósított kóddal szinkron módon 

küldjük el a kép pontjainak számát, illetve minden alkalommal, amikor a feldolgozás állapota változott, 

fogadjuk a monitorozó szál üres üzenetét, mint szinkronizációs üzenetet, majd válaszként visszaküldjük a 

feldolgozott képpontok számát. A vezérlő szál dedikált kódjának utolsó lépéseként elküldjük a kép pontjainak 

számát a monitorozó szálnak, hogy az mindenképpen befejezze a futását. 

user@home> mpirun -machinefile hostfile.home -np 4 bin/mfilter lena.pgm 3.0 20 0.5 

output.pgm 

91.55% 

004.620 

Érezhető, hogy bár az elvárásoknak megfelelően működik a kód, semmiképp sem nevezhető elegánsnak, sőt, 

úgy tűnik, mintha a monitorozáshoz, mint időzített funkcionális párhuzamosítási feladathoz nem az OpenMPI a 

legmegfelelőbb eszköz. A párhuzamosítási technológiák összetett vizsgálata során megvalósítjuk az OpenMPI 

monitorozást Pthreads eszközökkel, ami jól demonstrálja majd, hogy az egyes technológiák milyen nagyszerűen 

ki tudják egészíteni egymást. 

8. Összefoglalás 

Az MPI elsősorban elosztott rendszerek párhuzamos programozásának támogatását célzó szabvány. A szabvány 

OpenMPI implementációja az egyik legelterjedtebb, széleskörűen használt eszközrendszer. Amint azt láthattuk, 

számos üzenetküldő függvény létezik, amelyekkel a számunkra legkedvezőbben szervezhetjük a 

kommunikációs és szinkronizációs műveleteket. Az OpenMPI eszközeinek természetesen csak egy kicsi részét 

tekintettük át, számos olyan lehetőséget támogat (saját típusok létrehozása, kommunikátorok, topológiák 

szervezése), amelyekkel igen magas absztrakciós szintű párhuzamosítást végezhetünk. A gyakorlatban azonban 

nagyon gyakran csak a nagy számításigényű feladatok csomópontok közötti elosztására használjuk, 

adatpárhuzamosítás esetén hatékonyabb megoldást kapunk, ha a csomópontokon belül más, szál alapú 
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technológiákat használunk, de erről bővebben beszélünk a technológiák összetett alkalmazásairól szóló 

fejezetben. 

Ha felkeltettük az olvasó érdeklődését az OpenMPI eszközei iránt, ajánljuk az OpenMPI honlapján4 található 

oktató anyagokat, az MPI specifikációt, valamint a [8] könyvet. 

9. Feladatok 

1. (★★) Valósítsa meg a 5. szakasz első feladatában leírt, π közelítésére alkalmas párhuzamos algoritmust 

OpenMPI eszközökkel! 

2. (★) Végezze el a fejezetben bemutatott sebességteszteket saját hardverkörnyezetében, ábrázolja és 

értelmezze az eredményeket! 

3. (★★) Módosítsa az illesztett szűrés OpenMPI-t támogató implementációját úgy, hogy az szűrendő 

képrészleteket is kommunikációs függvények segítségével küldje el a dolgozó folyamatok részére! 

4. (★★★) Alakítsa át a dinamikus ütemezéssel megvalósított illesztett szűrést, úgy, hogy az támogassa az 

OpenMP-nél megismert static és guided ütemezést! Vizsgálja meg, hogy az egyes ütemezések 

alkalmazása esetén hogyan alakulnak a futásidők az ütemezések paramétereként beállítható indextartomány 

méret függvényében és értelmezze az eredményeket! 

5. (★★) Becsülje meg Amdahl-törvényével, hogy rögzített méretű illesztett szűrési probléma esetén mekkora 

sebességnövekedés érhető el, ha a csomópontok számát 8-ra növeljük! 

6. (★★) Becsülje meg Gustafson-törvényével, hogy adott méret illesztett szűrési probléma esetén mennyivel 

nagyobb szögfelbontású (nθ ) problémát tudunk megoldani rögzített idő alatt, ha a csomópontok számát 8-ra 

növeljük! 

7. (★★) Tegye alkalmassá a kNN-osztályozás kódját elosztott rendszereken történő párhuzamos végrehajtásra 

blokkoló, pont-pont kommunikációt megvalósító függvényekkel! Végezzen futási teszteket és hasonlítsa 

össze a két dolgozó folyamat használata esetén elérhető futásidőket a szekvenciális végrehajtás futási 

idejével! 

8. (★★) Tegye alkalmassá a kNN-osztályozás kódját elosztott rendszereken történő párhuzamos végrehajtásra 

nem-blokkoló, pont-pont kommunikációt megvalósító függvényekkel! Végezzen futási teszteket és 

hasonlítsa össze a két dolgozó folyamat használata esetén elérhető futásidőket a szekvenciális végrehajtás 

futási idejével! 

9. (★★) Tegye alkalmassá a kNN-osztályozás kódját elosztott rendszereken történő párhuzamos végrehajtásra 

kollektív kommunikációs függvények használatával! Végezzen futási teszteket és hasonlítsa össze a két 

dolgozó folyamat használata esetén elérhető futásidőket a szekvenciális végrehajtás futási idejével! 

10. (★★) Ha megoldotta az előző három feladatot, hasonlítsa össze a futási eredményeket az egyes 

OpenMPI implementációk esetén, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

11. (★★) Valósítsa meg az OpenMP technológiánál megismert static, dynamic és guided ütemezéseket 

a kNN-osztályozást megvalósító alkalmazásban, hasonlítsa össze a futásidőket a feladatok elosztásakor 

megadott indextartomány-méret paraméter függvényében! 

12. (★★★) Adjon hozzá a feldolgozás állapotát monitorozó folyamatot a kNN-osztályozás valamely 

OpenMPI alapú párhuzamosítási megoldásához! 

13. (★★) Készítsen OpenMPI alapú párhuzamosítási megoldást a részecskeszimulációs alkalmazáshoz 

pont-pont kommunikációt megvalósító blokkoló függvények segítségével! 

14. (★★) Készítsen OpenMPI alapú párhuzamosítási megoldást a részecskeszimulációs alkalmazáshoz 

pont-pont kommunikációt megvalósító nem-blokkoló függvények segítségével! 

                                                           
4http://www.open-mpi.org/ 

http://www.open-mpi.org/


 OpenMPI  

 128  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

15. (★★) Készítsen OpenMPI alapú párhuzamosítási megoldást a részecskeszimulációs alkalmazáshoz 

kollektív kommunikációs függvények segítségével! 

16. (★★) Ha megoldotta az előző három feladatot, hasonlítsa össze a futási eredményeket az egyes 

OpenMPI implementációk esetén, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

17. (★★★) Adjon hozzá a feldolgozást állapotát és a megjelenítés aktuális FPS értékét monitorozó 

folyamatot a részecskeszimuláció valamely OpenMPI alapú párhuzamosítási megoldásához! 

18. (★) Implementáljon az OpenMPI eszközeit használó pontos, falióra-időt mérő eszközöket! 

19. (★★) Készítsen bash shell szkriptet, amely az nmap alkalmazás segítségével összegyűjti egy fájlba 

azon gépek IP-címeit, amelyek a lokális hálózaton elérhetők; rendelkeznek a szkriptet futtató felhasználóval 

azonos nevű felhasználói fiókkal; a belépés jelszó megadása nélkül kivitelezhető és installált OpenMPI 

eszközöket tartalmaznak! 

20. (★★) Készítsen bash shell szkriptet, amely paraméterként kapja egy forráskódot tartalmazó könyvtár, 

valamint egy hosztfájl nevét, átmásolja a forráskönyvtárat a hosztfájlban megadott gépekre, majd 

konfigurálja és lefordítja azokat a távoli gépeken! 
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7. fejezet - OpenCL 

Bár úgy tűnik, a szálak használata csak egy apró lépésre van a szekvenciális programozástól, valójában azonban 

óriási ugrást jelent. Szálak használatával a szekvenciális programok legesszenciálisabb tulajdonságait vetjük el: 

érthetőség, megjósolhatóság és determinizmus. 
— Edward A. Lee, The Problem with Threads, IEEE Computer, vol. 25(5) 

1. Bevezetés 

Az informatikai hardver fejlesztésének egyik húzóereje a mai napig a számítógépes játékok iparága, s ennek 

köszönhetően a grafikus processzorok teljesítménye már a 2000-es évek elejére bizonyos szempontból az 

általános célú processzorok teljesítményével vetekedett. Természetesen a fejlesztők felfigyeltek a grafikus 

kártyák számítási kapacitására, így a grafikus programozási eszközrendszereken keresztül egyre gyakrabban 

használták fel általános célokra a GPU processzorokat. Ezt a megközelítést az irodalomban General Purpose 

GPU vagy GPGPU néven hivatkozzák. A grafikus processzorok gyártói ekkor nagy erőket fektettek a GPGPU 

koncepció kutatásába és fejlesztésébe, így az NVidia 2007 februárban elérhetővé tette a Compute Unified 

Device Architecture (CUDA) fejlesztői környezetet, amely könyvtári függvények és egyéb eszközök széles 

választékát nyújtotta az NVidia kártyákat általános célokra felhasználni kívánó fejlesztőknek. Nem sokkal 

később, 2007 decemberében az AMD is előállt az ATI grafikus kártyák általános célú programozását támogató 

Stream Computing SDK környezettel. Bár a CUDA és a Stream Computing SDK alapvető koncepciói nagyon 

hasonlóak, az általuk vezérelt eszközök architekturálisan jelentősen különböznek, így ezen technológiákkal 

közel lehetetlen hordozható kódot készíteni, ami viszont az informatika egy másik fontos jelszava az utóbbi 

évtizedekben. 

Bár az Apple nem foglalkozik processzor gyártással, vitathatatlan piaci helyzetéből kifolyólag erős hatást 

gyakorolt hardver gyártókra, hogy technológiáikat szabványosítsák, és ennek köszönhetően még 2000-ben 

megalakult a multimédiás hardverek legnagyobb gyártóit (ATI Technologies, Intel Corporation, NVidia, Silicon 

Graphics, Sun Microsystems, stb.) tömörítő, non-profit 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. Visszatérve a GPGPU programozáshoz, az 

Apple nyomására 2008-ban a legnagyobb gyártók (ATI, Intel, NVIDIA, IBM), kidolgozták az Open Computing 

Language (OpenCL) első vázlatát, amely lehetővé teszi az általuk gyártott eszközök platform független, 

GPGPU megközelítésű programozását. A vázlatot benyújtották a Khronos Group-hoz, ahol megalakult az 

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

megjelent az OpenCL 1.0 specifikáció. 

Fontos megjegyezni, hogy az OpenCL csak egy specifikáció volt, azonban megjelenését követően előbb az 

AMD, majd az NVIDIA is bejelentette annak támogatását, és implementálását. 2009 közepén megjelentek az 

OpenCL-t támogató első NVIDIA és AMD driverek, azaz az OpenCL gondolatának felbukkanásától számított 

közel 1 éven belül a technológia elérhetővé vált mindenki számára. Az azóta eltelt éveket további gyors fejlődés 

fémjelezi: 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 az általános 

célú párhuzamos programozást támogató eszköztárát. 

Az OpenCL fejlődése során számos nagy hardver gyártó kötelezte el magát az OpenCL mellett, s a korábban 

már említett NVIDIA és AMD mellett az IBM, Intel és S3 is implementálta a szabványt. A fejlődés egy másik 

fontos irányát jelenti, hogy a C és C++ nyelvekre készült szabvány mellett egyre több nem hivatalos interfész 

jelent meg más programozási nyelvekhez (Phyton, Java, stb.). 

Az OpenCL jelentősége abban áll, hogy lehetővé teszi a heterogén környezetben történő platformfüggetlen 

párhuzamos programozást és mindeközben a legnagyobb hardver gyártók támogatását élvezi. Az OpenCL 

technológiával kapcsolatban gyakran jelenik meg a GPU fogalom, azonban fontos megjegyezni, hogy az 

OpenCL már nem csak grafikus kártyák processzorainak programozását támogatja, hanem a processzorgyártók 

drivereinek köszönhetően a legújabb többmagos processzorok is programozhatóak az OpenCL eszközeivel, 

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. 
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Az OpenCL programozási eszközei: 

• A szabványban specifikált könyvtári függvények, melyek implementációit a különböző gyártók biztosítják a 

megfelelő driver-ek részeként vagy külön fejlesztői csomagokban. 

• A szintén a szabványban leírt un. kernel programozási nyelv (OpenCL C), amellyel az OpenCL eszközökön 

párhuzamosan futtatható kódokat írhatjuk meg. Ez a C nyelv egy egyszerű kiterjesztése, amelyhez az 

OpenCL programkönyvtárban találunk fordító és linkelő függvényeket. 

Az OpenCL egy meglehetősen nagy specifikáció, ezért ezt nincs módunkban és nem is célunk teljes 

mélységében tárgyalni. Magas absztrakciós szintjének köszönhetően a legegyszerűbb példaprogram forráskódja 

is hosszú és összetett az eddig bemutatott technológiák "Hello world" alkalmazásaival összehasonlítva, ezért az 

API eszközeit nem a legegyszerűbb példától felépítve mutatjuk be, hanem végigmegyünk azokon a lépéseken, 

amelyek minden OpenCL alkalmazásnak részei és egy-egy nagyobb egység után mutatunk be egy-egy 

példaprogramot. Bár az OpenCL eszközeinek csak a legfontosabb részeit tekintjük át, a fejezet feldolgozásával 

az olvasó nemcsak az OpenCL programok írásának és futtatásának módjáról, hanem a nagyon hasonló CUDA 

filozófiájáról is képet kaphat. 

2. Az OpenCL API eszközei 

A fejezet során többször is használni fogjuk az objektum kifejezést, ezért a félreértések elkerülése végett 

kiemeljük, hogy továbbra is az eljárás-orientált paradigma mentén dolgozunk. Az OpenCL kontextusában az 

objektum dinamikusan létrehozott struktúrákra, rekordokra utal. Ezek tekinthetők ugyan akár C++ 

objektumoknak is, de mi továbbra sem tértünk át objektum-orientált vagy C++ programozásra, az egyszerűség 

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

eszközökre. 

2.1. Az OpenCL modell 

A hardverfüggetlenséget biztosítandó, az OpenCL specifikáció egy absztrakt hardverre, az un. OpenCL eszközre 

hivatkozik. Az OpenCL eszközök kezelése többkomponensű modellbe szervezve történik: 

• platform modell, 

• memória modell, 

• végrehajtási modell, 

• programozási modell. 

Az alábbiakban sorra vesszük az egyes modelleket, tisztázzuk azok alapfogalmait, feladatait, legfontosabb 

absztrakt adatszerkezeteit, majd a következő szakaszban az egyes modellekhez tartozó könyvtári eszközöket. 

2.1.1. Platform modell 

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 un. számítási egységet (compute unit) tartalmaz, 

amelyeket további feldolgozó egységekre (processing unit) bonthatunk. Minden feldolgozó egység saját 

utasításszámláló regiszterrel rendelkezik, így ezek különböző programokat 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 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 (kernel-kódot) futtatja 

párhuzamosan a számítási és feldolgozó egységeken. 

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

azon milyen stratégia szerint végezhetünk számításokat. 

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. 

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 függvény fogalmához és a függvények használatához áll a legközelebb. A probléma 

megoldása során a részfeladatokat definiáló index-tartomány minden elemére végrehajtjuk a kernelt. A kernel 

egy részfeladatra történő végrehajtását munkaelemnek1 nevezzük (work-item). A munkaelem tehát nem más, 

mint egy kernel alkalmazása a megoldandó probléma egy részfeladatára, így magával a részfeladattal rokon 

értelemben használhatjuk. A különbség az, hogy egy munkaelem nem egy absztrakt feladatot, hanem egy jól 

definiált kernel alkalmazását jelenti a részproblémákat definiáló indextartomány valamely elemére. A 

munkaelemeket nagyobb egységekbe, un. munkacsoportokba (work-group) szervezhetjük, ha az 1, 2 vagy 3 

dimenziós indextartományok nyújtotta lehetőségektől összetettebb módon szeretnénk a megoldandó problémát 

részproblémákra bontani. 

Globális, munkacsoport és lokális indexek.  A munkacsoportok az index-tartománynak egy absztrakt, durva 

dekompozícióját teszik lehetővé. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a teljes indextartományt további, kisebb 

részekre osztjuk és minden munkacsoporthoz hozzárendelünk egy un. 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 3 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 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 

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

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

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

 (7.1) 

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

 (7.2) 

tartomány elemeivel indexelhetők indexelhetők. Hozzunk létre munkacsoportokat 
 

 (7.3) 

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

munkacsoport 
 

 (7.4) 

munkaelemet tartalmaz. A munkacsoportok indexei a 
 

 (7.5) 

tartományból vehetnek fel értékeket. A munkacsoportok elemei pedig a 
 

 (7.6) 

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). 

Minden munkaelem egyértelműen azonosítható a globális (gx, gy, gz) indexével, illetve a lokális (lx, ly, lz) és 

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

 (7.7) 

összefüggés teljesül. A fenti példában a  (0,1,0) csoport azonosítójú 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: 
 

 

(7.8) 

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

Környezet objektum.  A kernelek végrehajtása mindig valamilyen környezetben (context), un. környezet 

objektumhoz kapcsolódóan történik, s ezeket a környezeteket a párhuzamos végrehajtás előtt, a gazdaprogram 

futása során kell létrehoznunk. A környezet objektum a párhuzamos végrehajtáshoz használandó OpenCL 
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eszközök azonosítóit tartalmazza és az OpenCL eszközökön lefoglalt memóriaterületeket is környezetekhez 

kötjük, nem pedig konkrét OpenCL eszközökhöz. Ez utóbbi tulajdonság nagyon különösnek tűnhet, részletesen 

beszélünk majd róla a memória modell tárgyalásánál. 

Parancssor objektum.  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 sor2 adatszerkezetbe 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 számoló egységek ezen sorból veszik ki részfeladatok csoportjait, és feldolgozó egységeiken 

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 kernelek 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 mátrix-szorzás 

esetén egy-egy részfeladat lehet az eredmény mátrix 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. 

2.1.3. Memória modell 

Az OpenCL eszközök memória modellje különbözik az eddig megismert osztott, valamint elosztott és hibrid 

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

különbség az, hogy négy, különböző elérési tulajdonságokkal bíró memóriaterülettel rendelkezik. Az OpenCL 

platform és eszköz modellje, illetve a végrehajtás modellje az 7.1. ábrán látható, amelyen nyilakkal jelöltük az 

adatmozgás lehetséges irányait. 

7.1. ábra - Az OpenCL platform, eszköz és végrehajtás modellje. 

                                                           
2Egy 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, 
illetve általánosságban, a legtöbb hardvereszköz használata során megjelennek a feladatokat érkezési sorrendben tároló sor adatszerkezetek. 
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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. 
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• 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, feldolgozó egységek és számoló egységek elérési 

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

tárgyalásakor a feldolgozó egységek és számoló egységek egyaránt csak absztrakciók, egyáltalán nem biztos, 

hogy hardver szinten 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 hardver szintű 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 feldolgozó 

egységeket egyaránt a CPU valósítja meg, és a lokális memóriák ugyanúgy a rendszermemória részeként jelenik 

meg, mint a globális memória. Ezért az a kijelentés, hogy valamely feldolgozó egység (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. Az 7.1. ábrán feltüntettük ugyan a globális és konstans memóriához tartozó gyorsítótárat, ami 

újabb GPU-k esetén valóban létezik, régebbi, OpenCL-t támogató GPU eszközök még nem rendelkeznek vele. 

Az OpenCL eszköztől függően megjelenhet gyorsítótár munkacsoport, azaz számoló egység, illetve munkaelem, 

azaz feldolgozó egység 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 memória-konzisztencia: miközben az egyes munkaelemek végrehajtásra kerülnek és közben a 

feldolgozó egységek 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 munkacsoport szintű 

szinkronizációs pontnál, amelyet explicit módon helyezhetünk el a kernel-kódban. 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 előbbi nem írható, 

utóbbi pedig csak egyetlen munkaelem által érhető el. 

2.1.4. Programozási modell 

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a lépéseket, melyeket implementáció szinten meg kell valósítanunk szinte 

minden OpenCL-t használó alkalmazásban. 

1. Az OpenCL-t 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 parancssor 

objektumokat. 
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3. A következő logikai lépéseket tetszőleges sorrendben végrehajthatjuk: 

• Be kell olvasnunk vagy le kell generálnunk az OpenCL eszközön futó kernel-kódot és le kell fordítanunk 

azt az OpenCL eszköz(ök)re. Alternatív módon beolvashatunk már korábban lefordított, bináris kernel-

kódokat. 

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

puffereket és megfelelően fel kell töltenünk tartalommal. 

4. Adatpárhuzamosításhoz 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 feldolgozó egységei a munkacsoporthoz 

tartozó munkaelemeket hajtják végre párhuzamosan. A munkaelemek száma természetesen meghaladhatja a 

számítási egységek feldolgozó egységeinek számát, ekkor megfelelő, round-robin3 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 feldolgozó egysége egy alkalommal. 

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

eredményeket tartalmazó puffer tartalmát a gazdagép memóriájába. 

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

példaprogramban megvalósítunk. 

2.2. Fordítás 

OpenCL-t használó alkalmazások fordításához/linkeléséhez szükségünk van az OpenCL header fájlokra, melyek 

beszerzésére több lehetőség is kínálkozik. A legegyszerűbb esetben a megfelelő driver-ek részeként érkeznek a 

header fájlok. Korábban például az NVidia fejlesztői driver-ének része volt, azonban nemrég kikerült belőle. 

Ilyen esetben egyrészt letölthetjük a header fájlokat a Khronos csoport honlapjáról4. Másik lehetőségünk, hogy a 

megfelelő Linux-repository-ból telepítjük a header fájlokat (Ubuntu környezetekben például a opencl-headers 

csomag részeként érhetők el). 

A header fájlok mellett szükségünk van a specifikált függvények implementációit tartalmazó 

programkönyvtárra, amit az OpenCL eszköz gyártójának feladata biztosítani: NVidia eszközök esetén például 

mindig része az aktuális driver-nek, így telepítve azt, megjelenik a fájlrendszeren egy megfelelő nevű 

programkönyvtár, Linux környezetben a libOpenCL.so. Ha a header fájlok és a programkönyvtár jelenlétéről is 

meggyőződtünk, az alábbihoz hasonló CMakeLists.txt konfigurációs állományt használhatunk: 

7.1. 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) 

 

                                                           
3A round-robin ütemezés az egyik legegyszerűbb folyamat/szál ütemezési algoritmus: a párhuzamosan futó kódok rendre egy megkapják a 

processzort egy rövid időintervallumra, amely alatt néhány gépi kódú utasítást el tudnak végezni, majd továbbadják a processzort valamely 

következő kódnak. 
4http://www.khronos.org/registry/cl/ 

http://www.khronos.org/registry/cl/
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SET(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON) 

 

A CMakeLists.txt állomány könnyen értelmezhető, azonban kihasználtuk azt, hogy Linux környezetben a 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 akár Linux környezetben is előfordulhatnak olyan driver-ek, amelyek nem az 

alapértelmezett helyeken helyezik el az OpenCL header-fájlokat és programkönyvtárat. A cmake 

eszközrendszer elegáns megoldást biztosít erre a problémára, azáltal, hogy úgynevezett kereső-modulokat 

írhatunk hozzá, amelyek elfedik az operációs rendszerek különbségeit és megpróbálják megtalálni a szükséges 

header-fájlokat, illetve programkönyvtárakat az aktuális környezetben. A kereső-modulok készítéséről részletes 

leírás található a cmake weboldalán, az alábbiakban csak közöljük és bemutatjuk használatát a szerző által 

készített OpenCL-t kereső cmake modulnak. 

7.2. 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 

  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> 



 OpenCL  

 138  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

    #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}" 

    "-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, mert haladó cmake eszközöket is tartalmaz. Nagy vonalakban 

azonban előbb a header-fájlokat keresi az egyes gyártók driver-ei által gyakran használt könyvtárakban, majd 

hasonló módon a programkönyvtárakat, amelyek helye azonban nem csak különböző operációs rendszereken, de 

32 vagy 64 bites architektúrákon is különbözhet. 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 státusz üzenetként 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. 
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7.3. 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 kereső-modul használatához meg kell adnunk a kereső-modul 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 kereső-modul implementációt kell keresnie, a REQUIRED kulcsszó pedig arra 

utal, hogy a könyvtár nélkülözhetetlen alkalmazásunk lefordításához. Ha a modul nem találja meg az OpenCL 

header-fájlokat vagy implementációt, a konfiguráció futási hibával megáll. 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. 

2.3. Az OpenCL API függvényei 

Ezen szakaszban sorra vesszük az egyszerű párhuzamosítási feladatok megoldására használható OpenCL 

függvényeket. A függvények egyes csoportjainak bemutatása után példaprogramokon keresztül demonstráljuk 

azok működését. Megjegyezzük, hogy a függvények specifikációit csak az OpenCL programozással ismerkedő 

olvasó számára szükséges szinten ismertetjük. 

2.4. Hibakezelés 

A korábbiakhoz hasonlóan most is létrehozunk egy, az OpenCL hibakódokat tartalmazó és kezelő függvényt, s 

az egyszerűség kedvéért a későbbiekben ezt használjuk hibakezelésre. 

7.4. 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__ 

 

7.5. példa - error.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <error.h> 
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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; 

    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); 

} 

 

2.4.1. Platform réteg 
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A platform rétegbe sorolható OpenCL függvények célja egy megfelelő OpenCL környezet létrehozása. Ahogy 

arról korábban írtunk, a környezetek magukba foglalják a párhuzamos végrehajtáshoz felhasználni kívánt 

OpenCL eszközöket, így a környezet létrehozásához valamilyen módon tudnunk kell hivatkozni a jelenlévő 

OpenCL-t támogató hardverekre. 

Platformok.  Logikai szinten az OpenCL eszközök fölött áll az OpenCL platform fogalma, ami a gyakorlatban 

is megjelenik, így programjaink első lépéseként az elérhető OpenCL platformokat kell megismernünk. A 

platformok azonosítóit a clGetPlatformIDs 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 

platform azonosítók maximális száma. 

  platforms - Platform azonosítók tárolására alkalmas 

num_entries méretű tömb. 

  num_platforms - A platforms tömbben visszaadott 

platform azonosítók száma ezen címre kerül beírásra. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

Ahogy az a függvény specifikációjából kiolvasható, a platformok azonosítóit cl_platform típusú változókon 

keresztül kezelhetjük. A különböző OpenCL objektumok tulajdonságait nagyon hasonló paraméterezésű és 

működésű függvények segítségével kérdezhetjük le. Ezek első példája a clGetPlatformInfo függvény, 

amellyel a platformok tulajdonságairól kaphatunk bővebb információt. 
 

Specifikáció: 
cl_int clGetPlatformInfo( cl_platform_id 

platform, 

                          cl_platform_info 

param_name, 

                          size_t 

param_value_size, 

                          void* 

param_value, 

                          size_t* 

param_value_size_ret); 

Paraméterek: platform - Egy platform azonosítója. 

  param_name - A lekérdezendő paraméter neve, 

lehetséges értékeit a 7.1. táblázatban foglaljuk össze. 

  param_value_size - A függvény által a 

param_value címre visszaadható 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. 

7.1. táblázat - A clGetPlatformInfo függvénnyel lekérdezhető platform tulajdonságok 

típusai és a hozzájuk tartozó nevesített konstansok. 
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Nevesített konstans Típus A lekérdezett eszközök típusa 
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. 

A clGetPlatformIDs és clGetPlatformInfo függvények használatát az alábbi példaprogrammal 

szemléltetjük. 

7.6. 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, platforms, &numPlatforms); 

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs"); 

 

  printf("Number of platforms: %d\n", numPlatforms); 

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

  { 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_NAME, MAX_STRING_SIZE, pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform name: %s\n", pString); 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_VENDOR, MAX_STRING_SIZE, pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform vendor: %s\n", pString); 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_VERSION, MAX_STRING_SIZE, pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform version: %s\n", pString); 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_PROFILE, MAX_STRING_SIZE, pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform profile: %s\n", pString); 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_EXTENSIONS, MAX_STRING_SIZE, 

pString, &size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform extensions: %s\n", pString); 

  } 

 

  return 0; 

} 

 

A példaprogram fordítását a cmake eszközökön alapuló konfigurálás előzi meg, ezért itt kerítünk alkalmat az 

előző szakaszban bemutatott cmake kereső modul használatának bemutatására. A példaprogram fordításához az 

alábbi konfigurációs állományt használjuk. 
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7.7. példa - CMakeLists.txt 

 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

 

PROJECT(platform) 

 

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 konfigurálás során a következőhöz hasonló kimenetet kapunk: 

user@home> cmake . 

-- The C compiler identification is GNU 4.7.3 

-- The CXX compiler identification is GNU 4.7.3 

-- Detecting C compiler ABI info 

-- Detecting C compiler ABI info - done 

-- Detecting CXX compiler ABI info 

-- Detecting CXX compiler ABI info - done 

-- Found OpenCL: /usr/lib/libOpenCL.so 

-- OpenCL 1.1 CUDA 4.2.1 

-- OpenCL_Found: TRUE 

-- Configuring done 

-- Generating done 

-- Build files have been written to: /home/user/opencl-platform 

A kimenetből egyrészt láthatjuk, hogy a konfiguráció sikeres volt, másrészt az OpenCL_Found változó TRUE 

értékéből arra is következtethetünk, hogy a kereső modulnak sikerült azonosítania szoftverkörnyezetünkben az 

OpenCL header-fájlokat és az implementációt. Az OpenCL 1.1 CUDA 4.2.1 sztring a konfiguráció során 

tesztként lefordított (a kereső modulban definiált) egyszerű program sztenderd kimenete. 

A konfigurációt követően természetesen fel kell dolgozni az előálló Makefile-t (make), majd alkalmazásunkat 

futtatva az alábbi kimenetet kapjuk: 

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. A fejezetben bemutatásra kerülő OpenCL 

függvényeket minden OpenCL-t támogató eszköznek implementálnia kell, így ha a FULL_PROFILE sztringet 

kapjuk, bátran használhatjuk az itt tanultakat. Vannak azonban olyan opcionális lehetőségek, amelyek csak 

kényelmi funkciókat szolgáltatnak, vagy túl specifikusak, egyes hardverek működésére esetleg ortogonálisak. 

Ezeket un. kiterjesztésként valósíthatják meg a gyártók. Az elérhető kiterjesztések mindig lekérdezhetők, 

esetünkben a példaprogram kimenetének utolsó bejegyzéseként láthatók. Mivel a különböző hardvereszközök és 

driverek az OpenCL szabvány különböző verzióit támogatják, a platform tulajdonságainak lekérdezése alapján 

tudjuk eldönteni, hogy alkalmas-e a platform az OpenCL bizonyos verziója alapján megírt szoftverünk 

futtatására. 
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Eszközök. Az egyes platformok több különböző OpenCL eszközt tartalmazhatnak, például ma már nem ritka, 

hogy egy asztali számítógépben két grafikus kártya is van, így egy platform nem azonosít OpenCL eszközt, csak 

eszközök egy csoportját. Egy adott platformhoz tartozó eszközök azonosítóit a clGetDeviceIDs függvény 

segítségével kérdezhetjük le. 
 

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 7.2. 

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. 

7.2. táblázat - A clGetDeviceIDs függvénnyel lekérdezhető eszközök típusai és a hozzájuk 

tartozó nevesített konstansok. 
 

Nevesített konstans 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 gyorsító 

eszközök. 

CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT Az alapértelmezett OpenCL eszköz. 

CL_DEVICE_TYPE_ALL Az összes elérhető OpenCL eszköz. 

A lekérdezhető eszközök típusait áttekintve ismét felmerül a hardveres gyorsító eszköz fogalma, amely szintén 

támogathatja az OpenCL technológiát. Mit is értünk hardveres gyorsító alatt? Olyan eszközökre kell gondolni, 

amelyeket a számítógéphez csatlakoztatva bizonyos célfeladatok elvégzése nagyban felgyorsítható. Egyrészt, 

maga a grafikus kártya is tekinthető egy hardveres gyorsítónak, sőt, az ezredforduló környékén a 3D 

megjelenítést aktívan használó szoftverek igényelték is, hogy a grafikus kártya mellett egy grafikus gyorsító 

kártya5 is jelen legyen a számítógépben. Napjainkra természetesen ezek egybeolvadtak. Jelenleg az egyik 

legelterjedtebb megközelítést a Field Programmable Gate Array (FPGA) csipeken alapuló hardveres gyorsító 

eszközök használata jelenti. Mára megjelentek az első OpenCL-t támogató FPGA-kártyák, amelyek 

meghatározó szerepe valószínűsíthető a jövőre nézve. Az FPGA eszközökről, azok felépítéséről, céljairól az 

utolsó fejezetben írunk bővebben. 

                                                           
5Az 1990-es évek második felében a 3Dfx cég úttörő munkát végzett a grafikus gyorsító kártyák fejlesztése terén. Legnépszerűbb szériáját a 

Voodoo kártyák alkották, népszerűségüket és piaci helyzetüket jól jellemezte, hogy kevésbé hozzáértő érdeklődők akkoriban minden 
grafikus gyorsító kártyát 3Dfx-kártyának hívtak, akkor is, ha azt nem a 3Dfx gyártotta. 
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Hasonlóan a platformokhoz, az egyes OpenCL eszközök is rendelkeznek tulajdonságokkal, amelyeket a 

clGetDeviceInfo függvénnyel kérdezhetünk le. A lekérdezhető tulajdonságok száma verzióról verzióra 

növekszik. A legfontosabb tulajdonságokat specifikáló konstansokat és a tulajdonságok típusait a 7.3. 

táblázatban foglaljuk össze. 
 

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 platform azonosítója. 

  param_name - A fontosabb lekérdezhető paraméterek 

nevét, típusát és jelentését a 7.3. 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 param_value címre 

másolt bájtok száma. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

7.3. táblázat - Az OpenCL eszközök clGetDeviceInfo függvénnyel lekérdezhető fontosabb 

tulajdonságaihoz tartozó konstansok és tulajdonságok típusa. Megjegyezzük, hogy 

ezektől jóval több és specifikusabb tulajdonság kérdezhető le, ezek leírását az aktuális 

OpenCL specifikációban találja az olvasó. 
 

cl_device_info értéke Típus Leírás 

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_GROUP_SIZ

E 
size_t A munkacsoportok maximális 

mérete. 
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. 

CL_DEVICE_MAX_GLOBAL_MEM_SIZ

E 
cl_ulong Az eszköz globális memóriájának 

mérete bájtokban. A globális 

memóriában maximum ennek 

negyede foglalható le dinamikusan. 
CL_DEVICE_MAX_GLOBAL_MEM_CAC

HE_SIZE 
cl_ulong A globális memória gyorsítótár 

mérete bájtokban. 
CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFE

R_SIZE 
cl_ulong A konstans memória mérete 

bájtokban. 
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cl_device_info értéke Típus Leírás 

CL_DEVICE_MAX_LOCAL_MEM_SIZE cl_ulong A lokális memória mérete bájtokban. 
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENC

Y 
cl_uint Az eszköz maximális órajele MHz-

ben. 
CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE size_t A grafikus kártyán használhatjuk a 

printf függvényt, amelynek 

kimenete egy puffer-be 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_TYPE cl_device_type Az eszköz típusa, lehetséges értékei 

megegyeznek 7.2. táblázatban foglalt 

konstansok kombinációival. 
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_NAME char[] Az eszköz neve karaktertömbként. 
CL_DEVICE_VENDOR char[] Az eszköz gyártójának neve 

karaktertömbként. 

CL_DRIVER_VERSION char[] Az eszköz 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 függvény használata során le kell foglalnunk a lekérdezendő tulajdonságnak megfelelő méretű 

memóriaterületet, s a függvény ezen területre írja a tulajdonság értékét. A függvény használatát az alábbi 

példaprogramon keresztül szemléltetjük. 

7.8. 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]; 
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  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}; 

  int size; 

  int i, j; 

  size_t t[3]; 

 

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

  ERROR(err, "clGetPlatformIDs"); 

 

  printf("Number of platforms: %d\n", numPlatforms); 

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

  { 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_NAME, MAX_STRING_SIZE, pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform name: %s\n", pString); 

    err= clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_VENDOR, MAX_STRING_SIZE, pString, 

&size); 

    ERROR(err, "clGetPlatformInfo"); 

    printf("Platform vendor: %s\n", pString); 

 

    err= clGetDeviceIDs(platforms[i], CL_DEVICE_TYPE_ALL, MAX_DEVICES, devices, 

&numDevices); 

    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], CL_DEVICE_TYPE, sizeof(cl_device_type), &pcdt, 

&size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      if ( pcdt & CL_DEVICE_TYPE_CPU ) printf("\t Device type: CL_DEVICE_TYPE_CPU\n"); 

      if ( pcdt & CL_DEVICE_TYPE_GPU ) printf("\t Device type: CL_DEVICE_TYPE_GPU\n"); 

      if ( pcdt & CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR ) printf("\t Device type: 

CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR\n"); 

      if ( pcdt & CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT ) printf("\t Device type: 

CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT\n"); 

      if ( pcdt & CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM ) printf("\t Device type: 

CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM\n"); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS, sizeof(cl_uint), 

&puint, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max compute units: %d\n", puint); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE, sizeof(psize), 

&psize, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max work group size: %d\n", psize); 

 

      err = clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS, 

sizeof(cl_uint), &puint, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max work item dimensions: %d\n", puint); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES, sizeof(size_t)*3, 

&t, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max work item sizes: %d %d %d\n", t[0], t[1], t[2]); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE, sizeof(cl_ulong), 

&pulong, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max global mem size: %d\n", pulong); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_SIZE, 
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sizeof(cl_ulong), &pulong, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max global mem cache size: %d\n", pulong); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE, 

sizeof(cl_ulong), &pulong, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max constant buffer size: %d\n", pulong); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE, sizeof(cl_ulong), 

&pulong, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device max local mem size: %d\n", pulong); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE, sizeof(size_t), 

&psize, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device printf buffer size: %d\n", psize); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_AVAILABLE, sizeof(cl_bool), &pbool, 

&size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device available: %d\n", pbool); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_COMPILER_AVAILABLE, sizeof(cl_bool), 

&pbool, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device compiler available: %d\n", pbool); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_LINKER_AVAILABLE, sizeof(cl_bool), 

&pbool, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device linker available: %d\n", pbool); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_NAME, MAX_STRING_SIZE, &pString, 

&size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device name: %s\n", pString); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_VENDOR, MAX_STRING_SIZE, &pString, 

&size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device vendor: %s\n", pString); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_VERSION, MAX_STRING_SIZE, &pString, 

&size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device version: %s\n", pString); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DRIVER_VERSION, MAX_STRING_SIZE, &pString, 

&size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Driver version: %s\n", pString); 

 

      err= clGetDeviceInfo(devices[j], CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION, MAX_STRING_SIZE, 

&pString, &size); 

      ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

      printf("\t Device OpenCL C version: %s\n", pString); 

    } 

  } 

 

  return 0; 

} 

 

user@home> ./device 

Number of platforms: 1 

Platform name: NVIDIA CUDA 

Platform vendor: NVIDIA Corporation 

Number of devices in platform 31779904: 1 

         Device type: CL_DEVICE_TYPE_GPU 

         Device max compute units: 4 
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         Device max work group size: 512 

         Device max work item dimensions: 3 

         Device max work item sizes: 512 512 64 

         Device max global mem size: 268107776 

         Device max global mem cache size: 0 

         Device max constant buffer size: 65536 

         Device max local mem size: 16384 

clGetDeviceInfo: Invalid value. 

         Device printf buffer size: 512 

         Device available: 1 

         Device compiler available: 1 

clGetDeviceInfo: Invalid value. 

         Device linker available: 1 

         Device name: GeForce 8600 GTS 

         Device vendor: NVIDIA Corporation 

         Device version: OpenCL 1.0 CUDA 

         Driver version: 310.32 

         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 driver-en 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, akkor egy munkacsoport a kép egy kicsiny téglalap vagy 

négyzet alakú blokkjának feldolgozását végzi. Nem hozhatunk létre azonban 32×32=1024 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, 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 65kB, ami 

meglehetősen kicsi, ezt figyelembe kell venni, amikor a konstans adatokat feltöltjük az eszközre, 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 eszköz függő, újabb grafikus kártyák, vagy más szervezésű eszközök 

(például processzorok) tartalmazhatnak, 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 jegyzet során 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 kernel kódot, 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 érhető el mind 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, 

illetve felhasználhatjuk az egyes tulajdonságokat, hogy programunk működését azok függvényében 

finomhangoljuk. 
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A fenti példaprogram futásának kimenete egy OpenCL 1.2-t támogató, CPU típusú 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 

A kimenetből a következőket olvashatjuk ki. A platform az AMD APP OpenCL implementáció, amely azonban 

Intel Core 2 Duo processzorokat hajt meg. A számítási egységek száma 2, azaz kevesebb, mint a GPU esetén, 

jóllehet, ezek teljesen más szervezésű számítási egységek, hiszen CPU processzor magokról van szó. A példa jól 

illusztrálja az OpenCL gyártó és platformfüggetlenségét, hiszen AMD OpenCL implementációval tudunk 

meghajtani Intel processzorokat, másrészt, azt is szemlélteti, hogy miért nincs értelme a feldolgozó egységek 

számát, paramétereit lekérdeznünk/keresnünk. A feldolgozó egységek a számítási egység alatt álló absztrakciók, 

megjelenhetnek hardver szinten (például GPU eszközökön), de az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincsenek 

jelen, vagy pontosabban fogalmazva megegyeznek a számítási egységekkel (például a vizsgált CPU eszközön). 

A létrehozható munkacsoportok száma és lehetséges kiterjedései is nagyobbak, a globális memória mérete 

megegyezik a rendszermemória méretével (2Gb), a konstans memória mérete azonban továbbra is 65kB, azaz 

meglehetősen kicsiny. Továbbá, OpenCL 1.2-es szabványnak megfelelően van printf puffer, azaz 

végrehajthatunk az OpenCL eszközön printf függvényhívásokat. 

Környezet objektum. A platformok, majd OpenCL eszközök azonosítását követően az OpenCL programunk 

következő lépése a környezet létrehozása, amelyre a clCreateContext függvényt használhatjuk. 
 

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 környezet objektum 

tulajdonságai. 

  num_devices - A környezethez rendelni kívánt 

eszközök száma. 

  devices - A környezethez rendelni kívánt OpenCL 

eszközök azonosítóinak tömbje. 
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  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 az 

esetleges hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy környezet objektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

A gyakorlatban nagyon gyakran előfordul, hogy csak bizonyos típusú eszközöket, például GPU processzorokat 

felhasználva szeretnénk környezetet létrehozni. Ekkor használhatjuk az egyszerűbb paraméterezéssel rendelkező 

clCreateContextFromType függvényt, amelynek eszköz azonosítók helyett elegendő az eszközök típusát 

megadnunk. 
 

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 környezet objektum 

tulajdonságai. 

  device_type - A környezethez rendelni kívánt 

eszközök típusa, lehetséges értékei megegyeznek a 7.2. 

táblázatban összefoglaltakkal. 

  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 az 

esetleges hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy környezet objektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

Mindkét függvény használata esetén megjelenik a cl_context_properties* típusú paraméter, amellyel a 

környezet tulajdonságait adhatjuk meg. Ezek a tulajdonságok többnyire nagyon speciális, az OpenCL 

kiterjesztések használatához kapcsolódó tulajdonságok. Fontos azonban, hogy a környezethez kapcsolódó 

platform azonosítóját is tulajdonságként kell átadnunk. A properties paraméter egy tömb, amely 

tulajdonsag_nev, ertek párok 0-val végződő listája. A platform megadásához a CL_CONTEXT_PLATFORM 

konstanst kell használnunk tulajdonság névként, és azt követően a platform azonosítóját kell megadnunk 

értékként. Ha nem adunk meg egyetlen tulajdonságot sem, azaz NULL mutatót adunk át első paraméterként, 

akkor a környezethez rendelt platformot az OpenCL implementáció határozza meg. Természetesen ügyelnünk 

kell arra, hogy ha konkrét eszköz azonosítókat adunk meg, azaz a clCreateContext függvényt használjuk, a 

megadott eszközöknek a tulajdonságként megadott platformhoz kell tartozniuk. 
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A szintén paraméterként átadott 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 bináris adatokat; harmadik paraméterként a bináris adat méretét; s végül 

negyedik paraméterként a felhasználó által a környezet létrehozásakor megadott user_data paramétert. 

Egy létrehozott környezet fő tulajdonságait a platformoknál és OpenCL eszközöknél megismertekhez hasonló 

működésű és paraméterezésű clGetContextInfo függvénnyel kérdezhetjük le. 
 

Specifikáció: 
cl_int clGetContextInfo( cl_context 

context, 

                         cl_context_info 

param_name, 

                         size_t 

param_value_size, 

                         void* param_value, 

                         size_t* 

param_value_size_ret); 

Paraméterek: context - Egy környezet azonosítója. 

  param_name - A fontosabb lekérdezhető paraméterek 

neve, lehetséges értékei: CL_CONTEXT_NUM_DEVICES - 

a környezethez rendelt eszközök száma, 

CL_CONTEXT_DEVICES - a környezethez rendelt 

eszközök azonosítói, CL_CONTEXT_PROPERTIES - a 

környezet létrehozása során megadott tulajdonságok 

listája. 

  param_value_size - A függvény által param_value 

címre visszaadható bájtok száma. 

  param_value - Egy param_value_size bájt méretű 

lefoglalt memóriaterület címe. 

  param_value_size_ret - Ezen címre kerül be a 

ténylegesen visszaadott, azaz param_value címre 

másolt bájtok száma. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

Egy környezet objektum által lefoglalt erőforrásokat a clReleaseContext függvény hívásával szabadíthatjuk 

fel. 
 

Specifikáció: 
cl_int clReleaseContext(cl_context 

context); 

Paraméterek: context - A felszabadítandó környezet azonosítója. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

A bemutatott függvények használatának demonstrálására egy egyszerű programot készítünk, amely előbb egy 

interaktív felületen keresztül, a felhasználó által megadott módon hoz létre egy környezetet, majd felhasználói 

adatok nélkül, az első lekérdezett platformhoz az általa elérhető minden eszközből, végül megvizsgáljuk, hogy a 

konkrét OpenCL implementáció milyen platformot rendel a környezethez, ha nem adunk platform 

tulajdonságot. 

7.9. példa - context.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <error.h> 

#include <CL/opencl.h> 
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#define MAX_PLATFORMS 10 

#define MAX_DEVICES 10 

#define MAX_STRING_SIZE 1000 

 

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, CL_CONTEXT_NUM_DEVICES, sizeof(cl_uint), &numDevices, 

&size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

  err= clGetContextInfo(*context, CL_CONTEXT_DEVICES, MAX_DEVICES, &devices, &size); 

  ERROR(err, "clGetContextInfo"); 

 

  printf("%d devices are mapped to context %d:\n", (int)numDevices, (int)*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); 

  } 

} 

 

void* notify(const char* errinfo, const void* private_info, size_t cb, void* user_data) 

{ 

  fprintf(*(FILE**)(user_data), "CALLBACK notification: %s\n", errinfo); 

} 

 

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}; 

  int 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); 
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  } 

  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); 

    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]= (platforms[selected_platform]); 

  properties[2]= 0; 

 

  printf("Create context with platform property\n"); 

  context= clCreateContext(properties, 1, devices, notify, &stderr, &err); 

  ERROR(err, "clCreateContext"); 

  contextInfo(&context); 

  clReleaseContext(context); 

  ERROR(err, "clReleaseContext"); 

  printf("\n"); 

 

  printf("Create context from all type of device\n"); 

  context= clCreateContextFromType(properties, CL_DEVICE_TYPE_ALL, notify, &stderr, 

&err); 

  ERROR(err, "clCreateContextFromType"); 

  contextInfo(&context); 

  clReleaseContext(context); 

  ERROR(err, "clReleaseContext"); 

  printf("\n"); 

 

  printf("Create context from GPU devices\n"); 

  context= clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL, notify, &stderr, &err); 

  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 
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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 

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. 

Ahogy azt a kimenetből láthatjuk, az első esetben a környezet létrehozása hiba nélkül megtörtént. A második 

esetben, az első elérhető platformhoz annak minden eszközét felhasználva szintén sikeresen hoztunk létre 

környezet objektumot. A harmadik esetben az implementációra bíztuk a platform választást, így NULL 

paramétert adtunk át a clCreateContext függvény első paramétereként. Ekkor azonban nem jött létre 

használható környezet. Mindez jól demonstrálja azt, hogy ha valamit egy specifikáció az implementációra bíz, 

akkor az implementáció tesztelése vagy utánaolvasás nélkül nem építhetünk rá, hogy az tényleg használhatóan 

működik. Megjegyezzük, hogy a kódok rövidítése érdekében számos OpenCL témájú könyvben használják a 

clCreateContextFromType függvényt üres tulajdonságlistával, ez azonban a példából érthető okokból nem 

követendő gyakorlat. 

2.4.2. Futtató réteg 

A futtató réteg célja egy adott környezet objektumhoz kapcsolódóan az OpenCL eszközön történő végrehajtások 

szervezése. 

Parancssor.  A környezet objektum létrehozását követően minden OpenCL-t használó programban létre kell 

hozni a végrehajtás ütemezéséhez szükséges parancssor objektumot. A parancssor lényegében egy sor 

adatszerkezet, amelyen keresztül feladatokat adhatunk egy OpenCL eszköznek, létrehozására a 

clCreateCommandQueue 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 környezet objektum. 

  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: a 

parancssorba bekerülő parancsok tetszőleges 

sorrendben ütemezhetők. 

  errcode_ret - Hiba esetén ezen címre kerül a 

hibakód. 
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Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy új parancssor objektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

A létrehozott parancssor objektumok tulajdonságait a clGetCommandQueueInfo függvénnyel kérdezhetjük le, 

ennek paraméterezése és használatának módja teljesen megegyezik a clGetPlatformInfo és 

clGetDeviceInfo függvényekével, azonban használata a gyakorlatban kevésbé fontos, ezért nem is tárgyaljuk 

bővebben, a lekérdezhető tulajdonságok típusait és a kapcsolódó nevesített konstansokat az OpenCL 

specifikációban találja az olvasó. Parancssor objektumok által lefoglalt erőforrásokat a 

clReleaseCommandQueue függvénnyel szabadíthatjuk fel, használata és visszatérési értéke megegyezik a 

korábban bemutatott clReleaseContext függvényével. 

Egy környezethez tetszőleges számú parancssort létrehozhatunk, és ezekkel egyszerre ütemezhetünk egymástól 

független feladatokat. Ekkor fontos, hogy a feladatok függetlenek legyenek egymástól, ha ez nem teljesül, a 

megfelelő szinkronizációról a programozónak kell gondoskodnia. 

Memóriaműveletek és esemény objektumok.  A legtöbb programban elkerülhetetlen, hogy 

memóriaműveleteket végezzünk az OpenCL eszközön, mivel a párhuzamos végrehajtás során többnyire 

adatokon szeretnénk dolgozni, és az OpenCL eszközök számítási egységei direkt módon nem érik el a gazdagép 

memóriáját. Ha memóriaterületeket szeretnénk lefoglalni az OpenCL eszközök globális vagy konstans 

memóriájában, azt mindig egy környezetben tehetjük meg, nem pedig a platformok vagy eszközök direkt 

megadásával. Ennek okaira és részleteire hamarosan visszatérünk. Az alábbiakban négy memóriaművelet 

(foglalás, felszabadítás, írás, olvasás) függvényeit tekintjük át, majd egy példaprogramon keresztül szemléltetjük 

azok használatát. 

Az OpenCL eszközökön lefoglalt memóriaterületeket un. puffer objektumok segítségével kezeljük. Puffer 

objektumokat a clCreateBuffer függvény segítségével hozhatunk létre, ezen függvény végzi a megfelelő 

méretű és tulajdonságokkal rendelkező memóriaterületek lefoglalását a globális memóriában. 

7.4. táblázat - A puffer objektumok fontosabb tulajdonságai. 
 

Konstans neve Leírás 
CL_MEM_READ_WRITE A memória objektum 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. 

 

Specifikáció: 
cl_mem clCreateBuffer( cl_context context, 

                       cl_mem_flags flags, 

                       size_t size, 

                       void* host_ptr, 

                       cl_int* 

errcode_ret); 

Paraméterek: context - Egy környezet objektum azonosítója. 

  flags - A lefoglalandó memóriaterület tulajdonságai 

(bitmező), lehetséges értékeit a 7.4. 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, 
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ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

A clCreateBuffer függvény paraméterezése magától értetődő, a host_ptr paraméter és a nem ismertetett 

flag-ek a puffer objektumok speciális használatához kapcsolódnak, ezek tárgyalásától azonban eltekintünk, így a 

továbbiakban a NULL mutatót adjuk át negyedik paraméterként. Memóriaobjektumok létrehozása során fontos, 

hogy megfelelő módon állítsuk be a memóriaterület tulajdonságait (írási és olvasási jogokat), mert így a fordító 

és futtató rendszer optimalizálhatja azok elérését. Kiemeljük azonban, hogy a memória modell tárgyalásánál 

említett konstans memória nem azonos a CL_MEM_READ_ONLY tulajdonsággal lefoglalt memóriaterületekkel. A 

konstans memória használatára az OpenCL C nyelv tárgyalásánál térünk visszatérünk. 

Pufferek írását és olvasását a clEnqueueReadBuffer és clEnqueueWriteBuffer függvényekkel 

kezdeményezhetjük. Ahogy a nevükből is kitalálható, mindkét függvény egy adott parancssorban helyezi el 

(,,besorozza'', enqueue) az olvasási vagy írási feladatot. Az olvasás természetesen arra utal, hogy az OpenCL 

eszköz memóriájában lévő adatokat másoljuk a gazdagép memóriájába, míg az írási feladat során a gazdagép 

memóriájából másolunk az OpenCL eszköz memóriájába. A függvények paraméterezése teljesen megegyezik, 

ezért csak a clEnqueueReadBuffer függvényét mutatjuk be, természetesen ahol ,,olvasási feladat''-ról 

beszélünk a specifikációban, 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 memória objektum. 

  blocking_read - Logikai paraméter: igaz értéke 

esetén az olvasási feladat befejeződéséig a függvény 

blokkolja a program futását. 

  offset - Az olvasás a buffer objektum kezdetétől 

számított offset bájttól kezdődik. 

  size - Az olvasott memóriaterület mérete. 

  ptr - A gazdagép egy memóriaterületének címe, az 

olvasás eredménye itt kerül tárolásra. 

  num_events_in_wait_list - Az event_wait_list 

tömbben átadott esemény objektumok száma. 

  event_wait_list - Esemény objektumok tömbje 

num_events_in_wait_list méretű tömbje. 

  event - Ezen címre kerül beírásra az olvasási feladat 

befejeződését jelző esemény objektum. 

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 környezetet vár paraméterként, míg a clEnqueueReadBuffer egy 

parancssort, 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 
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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. Egy környezeten belül több különböző eszközhöz létrehozott parancssorral is használhatjuk ugyanazt a 

memóriaobjektumot: az OpenCL könyvtár nyilvántartja, hogy melyik eszközön találhatóak az adataink, így 

azok mozgatását szükség esetén optimalizáltan valósítja meg. A háttérben egy puffer létrehozásakor abban sem 

lehetünk biztosak, hogy a megfelelő memóriaterület egyáltalán lefoglalásra került a függvény visszatérésének 

pillanatáig, de ezzel valójában nem is kell foglalkoznunk, az OpenCL elfedi előlünk. A lefoglalt memória 

objektumokat a korábbiakhoz hasonló clReleaseMemObject függvénnyel szabadíthatjuk fel, mely 

paraméterként a puffer objektum azonosítóját várja. 

A clEnqueueReadBuffer függvény paraméterei között találunk egy un. eseménylistát, valamint egy cl_event 

típusú mutatót, amely címre egy esemény objektumot ír a függvény. A clEnqueueReadBuffer esemény 

paraméterek nélkül is használható, az eseményeket azonban felhasználhatjuk szinkronizációs célra: a tényleges 

írási/olvasási művelet nem fog megtörténni egészen addig, amíg az események paraméterként kapott tömbjében 

minden esemény objektumhoz kapcsolódó feladat be nem fejeződött. A függvény által visszaadott esemény 

objektumot hasonlóan használhatjuk fel más műveletek esetén annak ellenőrzésére, hogy a 

clEnqueueReadBuffer függvénnyel kiadott olvasási feladat befejeződött-e6 már. 

Az esemény objektumok létrehozására és kezelésére számos függvényt specifikál az OpenCL szabvány, ezek 

közül csak a clWaitForEvents függvénnyel ismerkedünk meg, amely blokkolja a gazdagépen futó program 

futását, amíg a paraméterként kapott események mindegyike be nem fejeződik. 
 

Specifikáció: 
cl_int clWaitForEvents( cl_uint num_events, 

                        const cl_event* 

event_list); 

Paraméterek: num_events - A event_list tömb elemeinek száma. 

  event_list - Események num_events méretű 

tömbje. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben beállításra kerül a hibakód. 

Az OpenCL szabvány függvényeinek áttekintését két olyan függvénnyel folytatjuk, amelyek az egyes 

parancssorokba helyezett feladatok végrehajtását kényszerítik ki, ezzel egyfajta szinkronizációs lehetőséget 

teremtve a gazdaprogramban. A clFlush függvény a paraméterként kapott parancssorhoz rendelt minden 

feladatot elküld a megfelelő eszköznek. Ekkor a feladatok már az eszközön és nem a gazdaprogramban 

létrehozott parancssorban várakoznak, ha az OpenCL eszköz éppen foglalt, vagy a feladatok megkezdését más 

feladatok befejeződéséhez kötöttük. Minden blokkoló függvény (pl. clEnqueueReadBuffer, stb. 

automatikusan meghívja a clFlush függvényt a megfelelő parancssorra. 

Abban az esetben, ha egy A és B parancssor ugyanazon OpenCL eszközt vezérli és feladatokat helyezünk az A 

parancssorba, úgy, hogy azok szinkronizációs célból egy B parancssorba helyezett feladat végrehajtásától 

függenek, biztosítanunk kell, hogy a B parancssorba helyezett feladatok már az OpenCL eszközön 

várakozzanak, 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. 
 

Specifikáció: 
cl_int clFlush( cl_command_queue 

command_queue); 

cl_int clFinish( cl_command_queue 

                                                           
6Mivel az esemény objektumok egy-egy feladathoz (például memória írás, olvasás, a későbbiekben kernel végrehajtás) kapcsolódnak, 
beszélhetünk arról, hogy egy esemény ,,befejeződik'', s ez alatt az eseményhez kapcsolódó feladat befejeződését értjük. 
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command_queue); 

Paraméterek: command_queue - Egy parancssor objektum. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben beállításra kerül a hibakód. 

A clFlush függvényhez hasonlóan működik a clFinish függvény, azonban a clFinish blokkolja a program 

futását, amíg a paraméterként kapott parancssorhoz rendelt összes feladat be nem fejeződik. 

A parancssorokat és memória objektumokat kezelő függvények használatát az alábbi példaprogrammal 

szemléltetjük. 

7.10. 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 

 

void* notify(const char* errinfo, const void* private_info, size_t cb, void* user_data) 

{ 

  printf(*(FILE**)user_data, "CALLBACK NOTIFICATION: %s\n", errinfo); 

} 

 

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}; 

  cl_uint size; 

 

  int input[ARRAY_SIZE]; 

  int output[ARRAY_SIZE/2]; 

  int 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_platform_id)(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], NULL, &err); 

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

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memobj, 1, 0, sizeof(int)*ARRAY_SIZE, input, NULL, 

NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, memobj, 1, sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), 

sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), output, NULL, NULL, NULL); 

  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 példaprogramban egy egyszerű, egy eszközből álló környezetben létrehozunk egy memóriaobjektumot, 

feltöltünk oda egy egészekből álló számsort, majd a feltöltött tömb második felét az output tömbbe olvassuk. 

Mind az olvasási, mind az írási műveletet blokkoló műveletként hajtjuk végre, ami azt jelenti, hogy a program 

futása az adott ponton blokkolódik a művelet befejeződéséig. Ha nem blokkoló módon valósítjuk meg az írást és 

olvasást (ahogy azt korábban, más technológiáknál már láthattuk, a nem-blokkoló műveletek általában 

hatékonyabbak), akkor a függvények által visszaadott esemény objektumokat használhatjuk fel 

szinkronizációra. A példaprogramot az alábbi módon módosítva azonos működést kapunk, azonban az esemény 

objektumok gondoskodnak róla, hogy a megfelelő műveletek biztosan egymás után történjenek. 

7.11. példa - memory.c:56-63 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memobj, 0, 0, sizeof(int)*ARRAY_SIZE, input, NULL, 

NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, memobj, 0, sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), 

sizeof(int)*(ARRAY_SIZE/2), output, 1, &event, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

 

  err= clFinish(queue); 

 

A memóriakezelő függvényeket most nem-blokkoló módon használjuk, ennek megfelelően harmadik 

paraméterük logikai hamis, azaz 0. Arról, hogy a memóriaterület írása biztosan megelőzze az olvasást, a 

clEnqueueReadBuffer függvénynek átadott esemény objektummal gondoskodunk, azt pedig, hogy a kimenetre 

írás biztosan az olvasás után történjen, a clFinish függvény explicit hívásával biztosítjuk. 

Program objektumok.  Áttekintettük eddig az OpenCL eszközrendszer inicializálásának lépéseit és a 

legegyszerűbb memóriakezelő függvények használatát. A párhuzamos végrehajtás felé vezető következő lépés a 

párhuzamosan végrehajtható kernelek létrehozása. A kernel programok írására használható OpenCL C nyelvvel 

a következő szakaszban foglalkozunk részletesebben. Jelen szakasz hátralévő részében az OpenCL C nyelvű 

programok fordításának és futtatásának lépéseit vizsgáljuk. 

Az OpenCL C nyelvű forráskódokat és az OpenCL eszközre lefordított gépi kódot un. program objektumok 

formájában kezeljük. Program objektumot OpenCL C nyelvű forráskódból a clCreateProgramWithSource 

függvénnyel hozhatunk létre. 
 

Specifikáció: 
cl_program clCreateProgramWithSource( 
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cl_context context, 

                                      

cl_uint count, 

                                      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 forráskódot 

tartalmazó karaktertömbök mutatói. 

  lengths - A strings karaktertömbök hosszai. 

  errcode_ret - Hiba esetén a hibakód ezen címre 

kerül beállításra. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy cl_program objektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

Az OpenCL C nyelvű forráskód egy lépésben történő fordítására és linkelésére használhatjuk a 

clBuildProgram függvényt. Megjegyezzük, hogy a fordítás és linkelés két lépésben, külön függvények 

segítségével is elvégezhető (clCompileProgram, clLinkProgram), használatukra azonban csak összetett 

esetekben van szükség, ezért azt nem részletezzük. 

7.5. táblázat - A legfontosabb OpenCL C fordítási és linkelési kapcsolók. 
 

Kapcsoló Leírás 
-D name Az előfeldolgozó definiálja a name konstanst 1 

értékkel, használata teljesen analóg a GCC megfelelő 

kapcsolóinak használatával. 
-D name=definition Az előfeldolgozó definiálja a name makrót 

definition értékkel. 
-I dir 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-opt-disable Mindennemű optimalziálás 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-std= Meghatározhatjuk vele az OpenCL C nyelv verzióját. 

Lehetséges értékei: CL1.1 vagy CL1.2. 

Alapértelmezése az eszköz által támogatott OpenCL C 
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Kapcsoló Leírás 

verzió, amelyet a clGetDeviceInfo függvénnyel le is 

kérdezhetünk. 

-create-library Bekapcsolásával programkönyvtár készül a megadott 

programból. 

 

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); 

Paraméterek: program - Egy OpenCL C forráskódot tartalmazó 

program objektum. 

  num_devices - A device_list tömb elemeinek 

száma. 

  device_list - num_devices darab OpenCL eszköz 

azonosítóját tartalmazó tömb. 

  options - A fordítás és linkelés paramétereit 

tartalmazó karaktertömb. 

  pfn_notify - Egy alkalmas specifikációjú függvény, 

amelyet a clBuildProgram függvény akkor hív meg, 

amikor a fordítás és linkelés befejeződött. NULL 

paraméter esetén a clBuildProgram függvény 

blokkolja a program futását a fordítási folyamat 

befejeződéséig, nem NULL paraméter esetén 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 egy CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

Ahogy az a függvény paramétereit áttekintve látható, a fordítás aszinkron módon is végrehajtható, ami 

gyorsíthatja a program végrehajtását. A clBuildProgram a paraméterként kapott eszközök mindegyikére 

elkészíti a megfelelő futtatható kódot, amely bekerül a szintén paraméterként kapott cl_program típusú 

program objektumba, num_devices eszköz esetén ez num_devices darab lefordított programot jelent. A 

fordítás és linkelés menetét az OpenCL C nyelvű forráskódok esetén is kapcsolókkal befolyásolhatjuk. A 

legfontosabb kapcsolókat a 7.5. táblázatban foglaljuk össze. 

Ahogy azt a korábbiakban láthattuk, az OpenCL minden objektumhoz specifikál olyan függvényt, amellyel 

annak tulajdonságait kérdezhetjük le. 

Program objektumok esetén ez a clGetProgramInfo. 

7.6. táblázat - A program objektumok clGetProgramInfo függvénnyel lekérdezhető 

fontosabb tulajdonságai. 
 

cl_program_info értéke Típus Leírás 

CL_PROGRAM_CONTEXT cl_context A program objektum környezete. 
CL_PROGRAM_NUM_DEVICES cl_uint A program objektumhoz rendelt 

OpenCL eszközök száma. 



 OpenCL  

 163  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

cl_program_info értéke Típus Leírás 

CL_PROGRAM_DEVICES cl_device_id* A program objektumhoz rendelt 

OpenCL eszközök azonosítói. 

CL_PROGRAM_SOURCE char* Az OpenCL C nyelvű forráskódja 

egyetlen sztringként. 

CL_PROGRAM_BINARY_SIZES size_t* A lefordított kódok méreteit 

tartalmazó tömb. 

CL_PROGRAM_BINARIES char** A lefordított forráskódok. 
CL_PROGRAM_NUM_KERNELS size_t A programban definiált kernelek 

száma. 
CL_PROGRAM_KERNEL_NAMES char* A programban definiált kernelek 

nevei, pontosvesszővel elválasztva. 

 

Specifikáció: 
cl_int clGetProgramInfo( cl_program 

program, 

                         cl_context_info 

param_name, 

                         size_t 

param_value_size, 

                         void* param_value, 

                         size_t* 

param_value_size_ret); 

Paraméterek: program - Egy program objektum. 

  param_name - A fontosabb lekérdezhető 

tulajdonságokat a 7.6. táblázatban foglaljuk össze. 

  param_value_size - A függvény által param_value 

címre visszaadható bájtok száma. 

  param_value - Egy param_value_size bájt méretű 

lefoglalt memóriaterület címe. 

  param_value_size_ret - Ezen címre kerül be a 

ténylegesen visszaadott, azaz param_value címre 

másolt bájtok száma. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben hibakód. 

A clGetProgramInfo függvény egyik leggyakoribb felhasználási módja az, amikor a lefordított kódokat egy 

bináris karakterfolyamként kérdezzük le. A kapott bináris kód fájlba írható és a későbbiekben a fájlból bármikor 

beolvasható, így ezzel megspórolhatjuk azt, hogy a párhuzamos végrehajtás előtt minden alkalommal le kelljen 

fordítani az esetleg igen nagy és összetett kernel kódot. 

Program objektumokat korábban lefordított bináris kódokból a  clCreateProgramWithBinary 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); 
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Paraméterek: context - A megfelelő környezet objektum. 

  num_devices - A device_list tömb elemeinek 

száma. 

  device_list - Azon eszköz azonosítóinak tömbje, 

amelyekre lefordított kernel-kóddal rendelkezünk. 

  lengths - A bináris programkódot tartalmazó tömbök 

hosszainak num_devices méretű tömbje. 

  binaries - Bináris programkódok mutatóinak 

num_devices elemszámú tömbje. A paraméterek 

megadása során arra kell ügyelnünk, hogy a 

binaries[i] bináris kód hossza lengths[i] és a 

devices[i] azonosítójú eszközre lett lefordítva. 

  binary_status - num_devices elemszámú tömb, 

amelynek i. elemére a CL_SUCCESS értéket állítja be a 

függvény, ha az i. kód betöltése sikeresen megtörtént. 

  errcode_ret - Sikertelen végrehajtás esetén ezen 

címre kerül beállításra a hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy cl_program objektum 

és az errcode_ret értéke CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben beállításra kerül a hibakód. 

A lefordított, bináris kódok kezelésénél arra kell ügyelnünk, hogy a különböző eszközöknek különbözik az 

utasításkészlete, ezért több OpenCL eszköz használata esetén több különböző bináris kóddal kell dolgoznunk. 

Akár forráskódból, akár bináris kódból hoztuk létre a program objektumot, a hozzá rendelt erőforrásokat a 

korábbiakhoz hasonló clReleaseProgram függvénnyel szabadíthatjuk fel. 

Az alábbi példaprogramban kernelek forráskódjának olvasására/írására, fordítására, valamint bináris kódok 

olvasására és írására alkalmas függvények használatát szemléltetjük. 

A kernel kódok olvasását most és a fejezet hátralévő részében a kernelio.h és kernelio.c fájlokban definiált 

függvények segítségével végezzük. 

7.12. 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 

 

7.13. 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) 
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{ 

  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); 

} 

 

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); 

} 

 

A főprogramban beolvassuk a parancssori argumentumként kapott fájlt, lefordítjuk az abban található 

forráskódot, az eredményként előálló bináris kódot kimentjük a második parancssori argumentumként kapott 

fájlba, majd beolvassuk annak tartalmát és létrehozunk belőle egy újabb program objektumot. 

7.14. 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 

 

void* notify(const char* errinfo, const void* private_info, size_t cb, void* user_data) 
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{ 

  printf(*(FILE**)user_data, "CALLBACK NOTIFICATION: %s\n", errinfo); 

} 

 

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}; 

  cl_uint size; 

  cl_program program, program2; 

  char* source; 

  size_t sourceLength; 

  unsigned char** binaryCodes, **binaryCodes2; 

  size_t* binaryLengths, *binaryLengths2; 

  cl_int* binaryStatus; 

  size_t n= 0, n2= 0; 

  int i; 

 

  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, 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], NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateCommandQueue"); 

 

  readSourceProgram(argv[1], &source, &sourceLength); 

 

  program= clCreateProgramWithSource(context, 1, &source, &sourceLength, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource"); 

 

  err= clBuildProgram(program, 1, devices, "-cl-fast-relaxed-math", NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clBuildProgram"); 

 

  err= clGetProgramInfo(program, CL_PROGRAM_NUM_DEVICES, sizeof(n), &n, &size); 

  ERROR(err, "clGetProgramInfo"); 

 

  binaryLengths= (size_t*)malloc(sizeof(size_t)*n); 

  binaryCodes= (unsigned char**)malloc(sizeof(unsigned char*)*n); 

 

  err= clGetProgramInfo(program, CL_PROGRAM_BINARY_SIZES, sizeof(size_t)*n, 

binaryLengths, &size); 

  ERROR(err, "clGetProgramInfo"); 

 

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

    binaryCodes[i]= (unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*(binaryLengths[i])); 

 

  err= clGetProgramInfo(program, CL_PROGRAM_BINARIES, sizeof(unsigned char*)*n, 

binaryCodes, &size); 

  ERROR(err, "clGetProgramInfo"); 

 

  writeBinaryProgram(argv[2], binaryCodes, binaryLengths, n); 

  readBinaryProgram(argv[2], &binaryCodes2, &binaryLengths2, &n2); 
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  for ( i= 0; i < n; ++i ) 

    printf("%s\n", binaryCodes2[0]); 

 

  binaryStatus= (cl_int*)malloc(sizeof(cl_int)*n); 

  program2= clCreateProgramWithBinary(context, 1, devices, binaryLengths2, binaryCodes2, 

&binaryStatus, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithBinary"); 

 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseProgram(program2); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

 

  free(source); 

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

  { 

    free(binaryCodes[i]); 

    free(binaryCodes2[i]); 

  } 

  free(binaryCodes); 

  free(binaryCodes2); 

  free(binaryLengths); 

  free(binaryLengths2); 

 

  return 0; 

} 

 

A főprogram futtatásakor példaként az empty.k fájlban definiált, egyszerű, üres kernel függvényt használjuk. 

7.15. példa - empty.k 

 

__kernel void emptyKernel() 

{ 

} 

 

 

user@home> ./kernel empty.k binary.k 

// 

// Generated by NVIDIA NVVM Compiler 

// Compiler built on Tue Jan 15 00:55:57 2013 (1358207757) 

// Driver 310.32 

// 

 

.version 3.0 

.target sm_11, texmode_independent 

.address_size 32 

 

 

.entry emptyKernel( 

 

) 

{ 

 

 

 

        ret; 

} 

A kimeneten a lefordított kernel kódot jelenítettük meg sztringként. Összehasonlítva azt a binary.k fájl 

tartalmával, arra a következtetésre juthatunk, hogy az érintett I/O függvények jól működnek. Másrészt láthatjuk, 

hogy esetünkben intuitívan akár a bináris kernel kódok is értelmezhetők, ami természetesen az NVidia OpenCL 

fordító sajátossága. Más OpenCL eszközökön, például a korábban bemutatott CPU eszközön a lefordított 

kernel-kód valóban bináris gépi kód lesz. 
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Kernel objektumok.  Lévén az OpenCL C az eljárás-orientált C nyelv kiterjesztése, a különböző 

algoritmusokat több kisebb függvény hívásának sorozataként implementálhatjuk elegánsan és hatékonyan. 

Ebből kifolyólag a program objektum számos különböző függvény lefordított kódjából tevődhet össze. 

Korábban már beszéltünk róla, hogy a kernelek azok az kódok, amelyeket a feldolgozó egységek végrehajtanak. 

A forráskódban a kernelként funkcionáló függvényeket a __kernel attribútummal specifikálhatjuk, a kernelek 

logikai szinten a párhuzamos végrehajtás belépési pontjai, azaz csak kerneleket hajthatnak végre a feldolgozó 

egységek párhuzamosan. Természetesen a kernelek további nem-kernel függvényeket hívhatnak végrehajtásuk 

során. Egy program objektum több különböző kernel függvényt is tartalmazhat, az OpenCL eszközön történő 

párhuzamos végrehajtás során azonban egyetlen kernelt kell majd összerendelnünk egy megfelelő méretű 

indextartománnyal, ezért valahogy tudnunk kell hivatkozni egy program objektumon belül egy bizonyos 

kernelre. Ennek eszközei a kernel objektumok, azaz a kernel-függvények gazdaprogramban megjelenő 

absztrakciói -- minden kernelhez, amelyet párhuzamosan szeretnénk futtatni, létre kell hoznunk egy absztrakt 

kernel objektumot. Kernel objektumokat bináris kódot tartalmazó program objektumokból a clCreateKernel 

függvény segítségével hozhatunk létre. 
 

Specifikáció: 
cl_kernel clCreateKernel( cl_program 

program, 

                          const char* 

kernel_name, 

                          cl_int* 

errcode_ret); 

Paraméterek: program - Egy program objektum. 

  kernel_name - Egy, a program objektumban definiált 

kernel függvény neve. 

  errcode_ret - Sikertelen végrehajtás esetén ezen 

címre kerül beállításra a hibakód. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén egy kernel objektum, 

ellenkező esetben beállításra kerül a hibakód. 

A kernel objektumok által lefoglalt erőforrásokat a clReleaseKernel függvény segítségével szabadíthatjuk fel. 

Miután létrehoztuk az absztrakt kernel objektumokat, már csak egy lépés választ el bennünket azok párhuzamos 

végrehajtásától: meg kell adnunk a paramétereiket. Erre a célra használhatjuk a clSetKernelArg függvényt. A 

kernel-függvények paraméterei atomi típusú értékek és memória címek lehetnek. Az atomi típusok használata 

magától értetődő. Mivel a kernel-függvények az OpenCL eszközön futnak, paraméterként is az OpenCL eszköz 

memóriaterületéből származó címeket kaphatnak. Ezeket a címeket a gazdaprogramban puffer objektumon 

keresztül kezeljük, így abban az esetben, ha egy kernel-függvény például a globális memóriában lefoglalt terület 

címét várja paraméterként, a gazdaprogramban az absztrakt kernel objektumnak az OpenCL eszköz 

memóriájában lefoglalt puffer objektumot kell átadnunk. 
 

Specifikáció: 
cl_int clSetKernelArg( cl_kernel kernel, 

                       cl_uint arg_index, 

                       size_t arg_size, 

                       const void* 

arg_value ); 

Paraméterek: kernel - Egy OpenCL kernel objektum. 

  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. 

A clSetKernelArg függvényt annyiszor kell meghívnunk, ahány paramétere van a nevezett kernelnek, hiszen 

minden paraméter értékét konkretizálnunk kell. Egyetlen esetben eltekinthetünk a clSetKernelArg függvény 
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negyedik paraméterének megadásától, pontosabban van egy szituáció, amikor megadhatunk NULL mutatót: ha a 

kernel-függvény megfelelő paramétere a lokális memória egy címét várja. Mivel a lokális memória a 

munkacsoportok közös memóriája, ezért ez a paraméter az egyes munkacsoportokhoz tartozó kernel-

függvények esetén megegyezik, különböző munkacsoportokhoz tartozó kernelek viszont különböző paramétert 

kapnak. Ha ezt a paraméterezést explicit módon kellene implementálnunk, az igencsak bonyolult kódot 

eredményezne, ezért ennek megvalósítását elfedi előlünk az OpenCL. Ha azt szeretnénk, hogy a kernel 

párhuzamos végrehajtásakor az egyes munkacsoportokhoz tartozó munkaelemek (mint kernel-függvények) i. 

paraméterként N bájt méretű, a lokális memóriában lefoglalt közös memóriaterület mutatóját kapják, akkor a 

clSetKernelArg(kernel, i, N, NULL); függvényhívással kell élnünk. 

Végrehajtás.  Miután beállítottuk a kernel függvény paramétereit, nincs más hátra, mint hogy kiadjuk a kernel 

párhuzamos végrehajtásának feladatát. Ehhez természetesen össze kell rendelnünk a kernelt egy megfelelő 

méretű indextartomány elemeivel, esetleg ki kell alakítanunk a munkacsoportokat, s az így kapott 

munkaelemek, mint végrehajtandó részfeladatok kerülnek be a parancssorban. Ezen utóbbi feladatok 

megvalósítására használhatjuk a clEnqueueNDRangeKernel függvényt. Ha a függvény sikeresen végrehajtásra 

kerül, a kernel a megadott index tartomány minden elemére le fog futni. 
 

Specifikáció: 
cl_int clEnqueueNDRangeKernel( 

cl_command_queue command_queue, 

                               cl_kernel 

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 ); 

 

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 kernel 

függvények ütemezésre kerülnek. 

  kernel - Az ütemezendő kernel objektum. 

  work_dim - A globális munkaelemek megadásához 

használt dimenziók száma. 

  global_work_offset - Egy work_dim dimenziójú 

tömb, amellyel a globális azonosító kiszámításánál 

használt eltolás értékek adhatóak meg. NULL esetén 

értéke minden dimenzióra 0. 

  global_work_size - Egy work_dim dimenziójú 

tömb, amellyel az index tartomány 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 - Az event_wait_list 
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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 

esemény objektum. NULL érték esetén nem ad vissza 

esemény objektumot a clEnqueueNDRangeKernel 

függvény. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén CL_SUCCESS, ellenkező 

esetben beállításra kerül hibakód. 

Az clEnqueueNDRangeKernel függvény elsősorban az adatpárhuzamosítás eszköze. Funkcionális 

párhuzamosítás esetén a hasonló paraméterezésű clEnqueueTask függvényt kell használnunk, amellyel egy 

kernelt egyszeri végrehajtásra ütemezhetünk. 

Az OpenCL C programozási nyelv áttekintése előtt nézzük meg egy egyszerű példán keresztül az eddig 

megismert függvények használatát. A példában felhasználunk egy egyszerű, intuitívan értelmezhető, 

négyzetgyökvonást megvalósító kernel függvényt. 

7.16. példa - sqrtKernel.k 

 

__kernel void sqrtKernel(__global float* a, __global float* b) 

{ 

 int i= get_global_id(0); 

 b[i]= sqrt(a[i]); 

} 

 

 

A példaprogram elsődleges célja a program és kernel objektumok használatának, kapcsolatának demonstrálása, 

a kernel-kód ismeretlen elemeire később térünk vissza. 

7.17. példa - build.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, memobjOutput; 

  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; 



 OpenCL  

 171  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

  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") 

  memobjOutput= clCreateBuffer(context, 0, ARRAY_SIZE * sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer") 

 

  readSourceProgram("sqrtKernel.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, "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") 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(memobjOutput), &memobjOutput); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg") 

 

  size_t global_work_offset= 0; 

  size_t global_work_size= ARRAY_SIZE; 

  size_t local_work_size= 2; 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 1, &global_work_offset, &global_work_size, 

NULL, 0, NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel") 

 

  err= clWaitForEvents(1, &event); 

  ERROR(err, "clWaitForEvents") 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, memobjOutput, 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"); 
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  clReleaseMemObject(memobjInput); 

  clReleaseMemObject(memobjOutput); 

  clReleaseKernel(kernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

 

  free(kernelSource); 

 

  return 0; 

} 

 

Az OpenCL C nyelvvel a következő szakaszban foglalkozunk, egyelőre fogadjuk el azt, hogy a megadott kernel 

gyököt von a memobjInput memória objektumba feltöltött egész számokból és az eredményt a memobjOutput 

memóriaterületre írja. Az OpenCL környezet beállítása és a kernel forráskódjának beolvasása után a 

clCreateProgramWithSource függvény segítéségével hozzuk létre a program objektumot, majd a futtatni 

kívánt kernel-t kiemeljük kernel objektum szintre. Paramétereként beállítjuk a megfelelő memóriaterületeket, 

majd a kernelek futtatásának kezdeményezésére a clEnqueueNDRangeKernel függvényt használjuk, 

paramétereként megadva az indextartományt, amelyet használni szeretnénk. A fenti példában a globális 

indextartományt csak egy dimenzióban specifikáltuk, azaz a kernel-függvény a 0, ..., 19 indexekre fog 

lefutni. Mivel a példában használt paraméterezéssel a clEnqueueNDRangeKernel függvény nem blokkolja a 

főprogram futását, gondoskodnunk kell róla, hogy ne fejeződjön be a főprogram (gazdaprogram), mielőtt amíg a 

kernel függvény le nem fut az indextartomány minden elemére. Erre használjuk a clWaitForEvents függvényt. 

Az eredményeket a clEnqueueReadBuffer függvény segítségével az input tömbbe olvassuk, s elemeit a 

kimenetre írjuk. 

A program futásának kimenete az elvárásoknak megfelelően az egész számok négyzetgyökeit tartalmazza 20-ig. 

user@home> ./programkernel 

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 

2.4.3. Az OpenCL C programozási nyelv 

Az OpenCL C programozási nyelv az ANSI C99 szabvány kiterjesztésének tekinthető. Alkalmasan definiált 

makrókkal egy OpenCL C nyelvű program egy szabványos ANSI C99 fordítóval lefordítható. Az ANSI C99 

nyelvben definiált nyelvi eszközök az OpenCL C nyelvben is elérhetőek és kevés kivételtől eltekintve azonos 

működésűek. Az OpenCL C nyelv azonban számos olyan kiegészítést tartalmaz az ANSI C99 nyelvvel 

összehasonlítva, melyeket nem áll módunkban részletesen tárgyalni, ezért csak felsorolás szintjén ismertetjük a 

leglényegesebbeket, hogy az olvasónak benyomása legyen az elérhető eszközökről: 

• bool típus, azaz explicit módon megjelenik a logikai típus; 

• half típus fél pontosságú lebegőpontos ábrázolásra; 

• minden atomi típushoz 2, 4, 8, 16 elemű vektor típus (például float2, int8; és ezeknek megfelelő 

aritmetikai operátorok; 

• image* típusok képek optimalizált reprezentálására és kezelésére; 

• a megjelenő új típusokhoz kapcsolódó optimalizált sztenderd könyvtári függvények tömkelege. 

• címtér minősítő, hozzáférést minősítő és függvény minősítő alapszavak. 

A fenti elemek közül elsősorban a minősítő alapszavakkal és néhány beépített függvénnyel ismerkedünk meg, 

amelyek használata elengedhetetlen OpenCL C nyelvű kernelek írásához. 

Minősítők. Az OpenCL memória modelljének áttekintésénél négy különböző memóriaterületről beszéltünk: 

globális, konstans, lokális és privát memóriákról. Koncepcionális szinten a fő különbség az egyes 

memóriaterületek méretében és a gazdaprogram, illetve a munkaelemek számára biztosított hozzáférésben van. 

A gyakorlatban ezek a memóriaterületek az OpenCL eszköz és implementáció függvényében a hardver 
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különböző részén helyezkedhetnek el, így a hozzáférés sebességében is lényeges különbség mutatkozhat. 

Jellemzően a konstans memória elérése jóval gyorsabb, mint a globális memóriáé, azonban ettől is gyorsabb a 

lokális vagy privát memóriák 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 paraméter listán és lokális változó deklarációjában egyaránt. 

• A __constant minősítésű mutatók a konstans memória címteréhez tartozó címet vehetnek fel értékül. A 

program szintű 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. __local minősítésű változókat csak kernel-függvényekben 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 kernel-függvények minősítés nélküli lokális változói, és csak 

__private minősítésűek lehetnek nem-kernel függvények lokális változói, illetve a kernel- és nem-kernel-

függvények 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 címtér minősítők mellett megjelenik a kernel függvényeket minősítő __kernel alapszó. A kernel-függvények 

szintaktikájukat tekintve egyszerű C függvények, amelyek az OpenCL-eszközön történő végrehajtás belépési 

pontjaiként szolgálhatnak. 

A kernel és címtér minősítők használata egyszerű, jelentésük könnyen értelmezhető, azonban néhány fontos 

szabályt be kell tartanunk: 

1. A kernel függvények visszatérési értékének típusa mindig void kell, hogy legyen. 

2. Kernel-függvények nem kaphatnak mutatóra mutató mutatót paraméterként, azonban egy kernel függvényen 

belül már használhatunk és nem-kernel függvényeknek át is adhatunk paraméterként mutatóra mutató típusú 

változókat. 

3. Kernel függvények nem rendelkezhetnek 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. 

4. Rekurziót nem valósíthatunk meg sem kernel, sem nem-kernel függvényekkel. 

5. Nem használhatunk függvény mutatókat. 

6. A kernel függvények minden mutató típusú paramétere a __global, __constant vagy __local 

minősítőkkel kell, hogy rendelkezzen. 

7. A lokális memóriában létrejött változókat nem inicializálhatjuk a deklarációs utasításban. 

8. __global, __constant vagy __local minősítésű nem-mutató formális paramétert nem használhatunk. 

9. __global és __constant minősítésű nem-mutató típusú lokális változókat nem hozhatunk létre. 
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10. Nem végezhetünk implicit konverziót, illetve értékadást különböző minősítésű mutató típusú változók 

között. 

11. Program szintű változót csak nevesített konstansként, __constant minősítővel hozhatunk létre. 

A minősítők használatára vonatkozó szabályokat röviden a következő módon foglalhatjuk össze: címtér 

minősítők mindegyikét használhatjuk mutatókkal, azonban lokális változót csak __local vagy __private 

minősítővel deklarálhatunk, program szintű változót pedig csak a __constant minősítővel hozhatunk létre. 

Kernel-függvények visszatérési értéke mindig void, minden mutató paraméterük __global, __constant vagy 

__local minősítésű kell legyen, nem használhatunk a formális paraméterlistán kétszeres indirekciót, speciális 

típusú változókat és függvénymutatókat. Egy mutató nem kaphat értékül más címtér minősítésű mutatót. 

Könyvtári függvények. Az OpenCL C könyvtári függvényeinek az OpenCL C nyelvű kódokban történő 

használatához nem kell include direktívákat megadnunk. Az OpenCL C szabvány számos könyvtári függvényt 

specifikál, amelyek listája és részletes leírása megtalálható az OpenCL specifikációban. A következő 

táblázatban elsősorban az indexek meghatározására szolgáló függvényeket tekintjük át. 
 

Függvény Leírás 
uint get_work_dim(); Az 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. 

A matematikai függvények zöme az ANSI C math.h header-jében definiált függvényekkel azonos néven és 

paraméterezéssel érhető el, de mellettük számos további matematikai függvény érhető el, melyek használata 

erősen javasolt. 

Bár a printf függvényt az OpenCL 1.2 definiálja, működése implementáció függő, az implementáció által 

specifikált output stream-re kerül a printf függvény kimenete. Paramétereit tekintve megegyezik az ANSI C99 

printf függvénnyel, visszatérési értéke azonban sikeres végrehajtás esetén 0, egyébként -1. Egy kernel 

függvény által meghívott printf függvények kimenetei a kernel végrehajtáshoz rendelt esemény befejezésekor 

kerülnek a kimenetre. A formátum sztring használatának fő különbsége, hogy az s konverziós konstans csak 

sztring literálok kiírásakor használható. 

A függvények egy fontos csoportját képezik a szinkronizációs függvények, mint explicit szinkronizációs 

eszközök az kernel kódban. Ezek közül a barrier függvénnyel ismerkedünk meg, ezt ugyanis használni fogjuk 

az illesztett szűrés párhuzamosítása során. A függvény specifikációja: 
 

Függvény Leírás 
void barrier(cl_mem_fence_flags flags); A függvény az egy munkacsoporton belüli 

munkaelemek szinkronizációját szolgálja: egy 

munkacsoport munkaelemeinek futása megáll amíg a 

munkacsoport minden munkaeleme meg nem hívja a 
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Függvény Leírás 

függvényt. Lehetséges paraméterei a 

CLK_LOCAL_MEM_FENCE, CLK_GLOBAL_MEM_FENCE 

konstansok és ezek logikai ,,vagy'' művelettel képzett 

kombinációja. 

A barrier függvény CLK_LOCAL_MEM_FENCE paraméter esetén 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 használata esetén hasonlóan jár el a barrier 

függvény a globális memóriával: az egyes munkaelemek globális memóriában végrehajtott módosításai alapján 

frissíti azt, így az egyes munkaelemek ugyanazon memóriaképet látják a szinkronizációs pont után. 

A kernel függvényre már két példát is láthattunk a korábbiakban, egyrészt az üres kernelt (emptyKernel), 

másrészt a globális memóriába feltöltött számokból négyzetgyököt vonó sqrtKernel-t. A továbbiakban 

alkalmazás nélkül mutatunk be néhány egyszerű kernelt, amelyek klasszikus, jól párhuzamosítható feladatok 

megoldására használhatók. Megjegyezzük, hogy naiv, könnyen értelmezhető implementációkat mutatunk be, az 

OpenCL architektúrát alaposabban ismerő olvasó számos optimalizálási lehetőséget fedezhet fel bennük. 

Az első példaprogram a gyökvonás egy variánsa, segítségével azt szemléltetjük, hogy több, és nem feltétlenül 

kernel függvény is szerepelhet egy OpenCL C nyelvű kódban. Működése a korábban bemutatott sqrtKernel 

függvényével azonos: lekérdezi a munkaelem (kernel-végrehajtás) globális indexét az első dimenzióban 

(feltételezve, hogy csak egydimenziós indextartományt használunk), majd gyököt von az index által specifikált 

adatelemből és a megoldást elhelyezi a második paraméterként kapott tömb megfelelő helyén. 

7.18. példa - sqrtKernel.k 

 

float gyok(float a) 

{ 

  return sqrt(a); 

} 

 

__kernel void sqrtKernel(__global float* a, __global float* b) 

{ 

  int i= get_global_id(0); 

  b[i]= gyok(a[i]); 

} 

 

A második példa a klasszikus, brute-force prímtesztet valósítja meg: a munkaelem indexét sorra osztjuk az 

egész számokkal annak gyökéig és ha maradék nélküli oszthatóságot tapasztalunk, az eredményeket tartalmazó 

b tömb i. elemét logikai hamisra állítjuk. 

7.19. példa - primKernel.k 

 

__kernel void primKernel(__global char* b) 

{ 

  int i= get_global_id(0), j, end; 

  end= sqrt(i); 

 

  for ( j= 2; j <= end; ++j ) 

    if ( i % j == 0 ) 

    { 

      b[i]= 0; 

      return; 

    } 

  b[i]= 1; 

} 

 

A harmadik példa az előző prímteszt variánsa, azzal a különbséggel, hogy a vizsgált szám nem a globális index, 

hanem a paraméterként kapott a tömb i. eleme. 
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7.20. példa - primKernel.k 

 

__kernel void primKernel(__global long* a, __global char* b) 

{ 

  int i= get_global_id(0), j; 

  long num= a[i]; 

  long end= sqrt(num); 

 

  for ( j= 2; j <= end; ++j ) 

    if ( num % j == 0 ) 

    { 

      b[i]= 0; 

      return; 

    } 

  b[i]= 1; 

} 

 

A negyedik példában N×N méretű mátrixok szorzását valósítjuk meg, feltételezzük, hogy a mátrixokat 

sorfolytonosan reprezentáljuk és a 2D indextartomány egyes indexeivel az eredménymátrix elemeit 

hivatkozhatjuk. 

7.21. példa - matrixSzorzasKernel.k 

 

#define N 10; 

 

__kernel void sqrtKernel(__global float* a, __global float* b, __global float* c) 

{ 

  int i= get_global_id(0); 

  int j= get_global_id(1); 

  int k; 

  float sum= 0; 

 

  for ( k= 0; k < N; ++k ) 

    sum+= a[i*N + k]*b[k*N + j]; 

 

  c[i*N + j]= sum; 

} 

 

Korábban, az OpenMP, Pthread és OpenMPI adatpárhuzamosítás során többnyire egy ciklust 

párhuzamosítottuk, az egyes szálak vagy folyamatok a ciklusváltozó egy-egy résztartományán dolgoztak. 

OpenCL esetén is ugyanez a koncepció van a háttérben, a ciklusváltozót a munkaelemek indexének, az általa 

befutott tartományt pedig indextartománynak tekintve. Minden kernel a ciklusmag egy lefutásának tekinthető és 

a ciklusváltozó -- esetünkben az index -- aktuális értéke határozza meg hogy a feldolgozandó adathalmaz mely 

részén dolgozunk. A többdimenziós index-tartományok a gyakorlatban nagyon gyakori 2D és 3D adathalmazok 

feldolgozását, a munkacsoportok pedig a hierarchikus feldolgozást segítik. 

3. Az illesztett szűrés párhuzamosítása 

Jelen szakaszban az illesztett szűrés OpenCL alapú párhuzamosításának lehetőségeit vizsgáljuk meg. Fontos 

kiemelnünk, hogy képek kezelésére az OpenCL számos optimalizált eszközt biztosít, image és sampler 

típusokat, a szűrők reprezentálására használhatunk vektor típusokat, stb. Mivel azonban célunk az OpenCL 

technológia bevezető bemutatása, a képekhez kapcsolódó speciális eszközöket nem használjuk, így a kapott 

eredmények nem tükrözik a képek feldolgozása esetén elérhető legjobb futási eredményeket, azonban a 

megvalósítás általános marad, a képek tetszőleges adatokkal, a szűrés pedig az adatokon értelmezett tetszőleges 

művelettel helyettesíthető. 

3.1. Képpont szintű párhuzamosítás 
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A korábbiakhoz hasonlóan, a képpont szintű párhuzamosítást legegyszerűbben az applyFS függvénybe 

implementálhatjuk. A párhuzamosítás során egy kernel függvény egy képpont teljes feldolgozását végzi el, azaz 

alkalmazza a szűrőket, majd beírja az eredményképbe a maximális szűrőválaszt. 

A szűrőknek az eszköz memóriába történő feltöltése érdemel némi megfontolást. A szűrőhalmazt mindezidáig a 

gazdagép memóriájába szervezett adatszerkezetekkel reprezentáltuk, és az egyes párhuzamosítási technikák 

szempontjából nem volt lényeges a szűrők ábrázolásának módja. Most azonban fel kell töltenünk az egyes 

szűrőket az OpenCL eszköz memóriájába, ami az eddig alkalmazott, szétszórt ábrázolás átszervezését teszi 

szükségessé. Kialakítunk egy folytonos, kompakt ábrázolást, amelyben a szűrőkhöz tartozó összes súly, illetve 

összes pozíció egy-egy tömbbe kerül. Rendezzük tehát egy lebegőpontos értékeket tartalmazó tömbbe 

(weights) folytonosan az egyes szűrőkben használt súlyokat, s hasonló módon egy egészeket tartalmazó 

tömbbe (positions) rendezzük az egyes súlyokhoz tartozó relatív pozíciók indexeit. Egy harmadik tömb i. 

eleme pedig tartalmazza azt, hogy az i. szűrő súlyai és a hozzájuk tartozó pozíciók hányadik elemmel 

kezdődnek a weights és positions tömbökben. Ezt követően a szűrést végző kernel függvényünk az input és 

output képek címén túl három tömböt kap, illetve a szűrők számát konstans paraméterként. 

A fent leírt három tömb kialakítását végzi el a perpareFilters függvény. 

7.22. példa - filter.c:117-141 

 

int prepareFilters(filterSet* fs, float** weights, short** positions, int** lengths) 

{ 

  int i, j, m; 

  int n= 0; 

  *lengths= (int*)malloc(sizeof(int)*(fs->n + 1)); 

  for ( i= 0; i < fs->n; ++i ) 

    n+= fs->f[i]->n; 

  *weights= (float*)malloc(sizeof(float)*n); 

  *positions= (short*)malloc(sizeof(short)*n); 

 

  m= 0; 

  for ( i= 0; i < fs->n; ++i ) 

  { 

    (*lengths)[i]= m; 

    for ( j= 0; j < fs->f[i]->n; ++j ) 

    { 

      (*weights)[m]= fs->f[i]->w[j]; 

      (*positions)[m]= fs->f[i]->p[j]; 

      ++m; 

    } 

  } 

  (*lengths)[i]= m; 

  return n; 

} 

 

A prepareFilters függvény input paraméterként kapja a szűrőhalmazt és output paraméterként adja vissza a 

megfelelően rendezett súlyokat, relatív pozíciókat és az egyes szűrők kezdőindexét tartalmazó tömböt. 

Visszatérési értéke a súlyokat és pozíciókat tartalmazó tömbök elemszáma. Megjegyezzük, hogy az egyszerűbb 

implementáció kedvéért a lengths tömb mérete egyel nagyobb a szűrők számánál, utolsó értéke a weights és 

positions tömbök közös hossza. 

Az OpenCL C program egyetlen kernel függvényből áll, amely a fent leírt paraméterekkel a következő alakot 

ölti. 

7.23. példa - kernel.k 

 

__kernel void applyFSn(__global float* input, __global float* output, __global float* 

weights, __global short* positions, __global int* lengths, int n) 

{ 

  int i, j; 

  float max= -FLT_MAX; 

  float sum; 

  int begin, end, k; 
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  int p1= get_global_id(0); 

  int size= get_global_size(0); 

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

  { 

    begin= lengths[i]; 

    end= lengths[i+1]; 

    sum= 0; 

    for ( j= begin; j < end; ++j ) 

    { 

      k= p1 + positions[j]; 

      if ( k < 0 || k >= size ) 

 continue; 

      sum+= input[k]*weights[j]; 

    } 

    if ( sum > max ) 

      max= sum; 

  } 

  output[p1]= max; 

} 

 

Könnyen látható, hogy a kernel törzse megfelel az illesztett szűrés algoritmusának, azonban az egyes szűrőket a 

prepareFilters függvénnyel kialakított kompakt, folytonos reprezentációt szem előtt tartva használjuk. 

Az applyFS függvény kódja meglehetősen megnő, ebben helyezzük el ugyanis az OpenCL alapú párhuzamos 

végrehajtást megelőző összes lépést, amelyeket az előző szakaszban átvettünk (platformok és eszközök 

azonosítása, memóriaterületek lefoglalása, kernel lefordítása, ütemezése, stb.). 

7.24. példa - filter.c:142-275 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= input->rows * input->columns; 

  int i; 

 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_program program; 

  cl_kernel kernel; 

  cl_kernel kernelF2H; 

  cl_kernel kernelH2F; 

 

  cl_mem memInput; 

  cl_mem memOutput; 

  cl_mem memWeights; 

  cl_mem memPositions; 

  cl_mem memLengths; 

  cl_mem memWeightsH; 

  cl_event event; 

 

  float* weights; 

  short* positions; 

  int* lengths; 

  size_t n; 

  char flags[]="-cl-fast-relaxed-math"; 

 

  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

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

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms; 

  size_t size; 

 

  char* kernelSource; 

  size_t kernelLength; 

 

  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]); 

  } 

 

  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"); 

 

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

  program= clCreateProgramWithSource(context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource"); 

 

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

  ERROR(err, "clBuildProgram"); 

 

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

  ERROR(err, "clCreateKernel"); 

 

  n= prepareFilters(fs, &weights, &positions, &lengths); 

 

  memInput= clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, imn*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

  memOutput= clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, imn*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

  memWeights= clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, n*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer weights"); 

  memPositions= clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, n*sizeof(short), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer positions"); 

  memLengths= clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, (fs->n + 1)*sizeof(int), NULL, 

&err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer lengths"); 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memInput, 1, 0, imn*sizeof(float), input->content, 

NULL, NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memWeights, 1, 0, n*sizeof(float), weights, NULL, 

NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memPositions, 1, 0, n*sizeof(short), positions, NULL, 

NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memLengths, 1, 0, (fs->n + 1)*sizeof(int), lengths, 

NULL, NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

 

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

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(memOutput), &memOutput); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

  err= clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(memWeightsH), &memWeights); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

  err= clSetKernelArg(kernel, 3, sizeof(memPositions), &memPositions); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

  err= clSetKernelArg(kernel, 4, sizeof(memLengths), &memLengths); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

  err= clSetKernelArg(kernel, 5, sizeof(int), &(fs->n)); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

 

  err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 1, NULL, &imn, 0, 0, NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel"); 
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  err= clFinish(queue); 

  ERROR(err, "clFinish"); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, memOutput, 1, 0, imn*sizeof(float), output->content, 

NULL, NULL, &event); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

 

  clReleaseMemObject(memInput); 

  clReleaseMemObject(memOutput); 

  clReleaseMemObject(memWeights); 

  clReleaseMemObject(memPositions); 

  clReleaseMemObject(memLengths); 

  clReleaseKernel(kernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 

  clReleaseContext(context); 

 

  free(weights); 

  free(positions); 

  free(lengths); 

} 

 

Bár a függvény kódja bonyolultnak tűnhet, a korábbi példaprogramok és a prepareFilters függvény 

működése alapján könnyen értelmezhető. Az egyetlen magyarázatra szoruló rész talán az indextartomány 

definiálása. A korábbiakkal analóg módon a szűrést a sorfolytonosan ábrázolt képen végezzük, így az 

indextartomány egydimenziós és dimenziójának mérete imn, azaz a kép pontjainak száma. 

Fontos megjegyezni, hogy ha egy alkalmazásba szeretnénk OpenCL futtatási funkcionalitást építeni, 

természetesen célszerű a kódot jobban strukturálni: 

• a platformok és eszközök kiválasztása interaktívan is történhet; 

• ha egyszer inicializáltuk a környezetet, a command_queue, context, stb. objektumokat globális 

adatszerkezetekben tárolhatjuk és azokat a programnak akár több pontján is felhasználhatjuk; 

• a lefordított program objektum bináris kódját kimenthetjük szöveges állományba, így az később az 

újrafelhasználható, s nem kell minden futtatás alkalmával OpenCL C kódot fordítanunk. 

Ezen módosítások csak technikai átszervezések, az OpenCL technológia alkalmazásának módját nem 

befolyásolják. 

A megoldás értékelésére futási teszteket végzünk a korábbiakhoz hasonló paraméter beállításokkal (lásd 7.2. 

ábra). Az eredmények ebben az esetben csak jelzés értékűnek tekinthetők, hiszen a párhuzamos végrehajtásra 

használt hardver nem azonos azzal, amelyen az OpenMP, Pthreads és OpenMPI futtatásokat végeztük. 

7.2. ábra - Az OpenCL implementáció futási idejének összehasonlítása korábbi 

eredményekkel. 
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3.2. A konstans memória használatának optimalizálása 

Az OpenCL programozás gyakorlatában nem elegendő az, hogy egy kód működik és OpenCL eszközön fut. A 

korábban megismert technológiák esetén, például OpenMP-ben elegendő volt elhelyeznünk egy pragmát a forró 

pontot jelentő ciklus előtt és ha megfelelően sok feladat jutott egy cikluslépésre, máris elértük a közel kétszeres 

sebességnövekedést. Hasonlóan Pthreads és OpenMPI esetén is, ezért aztán nem is foglalkoztunk különösebben 

a kód optimalizálásával, bár többször megemlítettük, hogy mind Pthreads, mind OpenMPI esetén számos 

további könyvtári függvény van, amellyel a teljesítmény, illetve a kommunikáció sebessége tovább fokozható. 

A folyamat és szál alapú párhuzamosítás esetén az optimalizálás sok esetben független a párhuzamos 

végrehajtást támogató technológiától, lényegében a szekvenciális kódot kell optimalizálnunk. 

OpenCL esetén azonban más a helyzet. Ahogy arról beszéltünk, az OpenCL általánosságából kifolyólag egy 

absztrakt hardver eszközzel, az OpenCL eszközzel dolgozik, ami a legkülönbözőbb valódi hardvereszközöket 

takarhatja (CPU, GPU, gyorsító eszközök, stb.). Ezen eszközök elfedése azonban nincs ,,ingyen'': 

hatékonyságba kerül. Ha az egyszerű példaprogramok helyett az illesztett szűréshez hasonló gyakorlati 
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alkalmazást valósítunk meg, és csak a legelemibb megoldásokat használjuk, azaz megelégszünk egy működő 

implementációval, biztosak lehetünk benne, hogy az elérhető maximális sebességnövekedéstől nagyon távol 

vagyunk. 

Az OpenCL programozás legfontosabb feladata a megfelelő optimalizálás. Ehhez azonban alaposan ismerni kell 

az OpenCL-t és a hardverek azon osztályát, amelyen a célalkalmazást használni kívánjuk. 

Jelen és a következő szakaszban két olyan optimalizálási lehetőséggel foglalkozunk, amely az OpenCL-ről 

szerzett ismereteink alapján is kivitelezhető, nem kell hozzá egzotikus adatszerkezeteket vagy az OpenCL 

specifikáció eldugott függvényeit használnunk. 

Az egyik nagyon egyszerűen optimalizálási lehetőség: használjuk a konstans memóriát. A konstans memória a 

globális memóriának egy olyan része, amely a kernelek futása alatt nem változik, azaz a munkaelemek 

szempontjából konstans értékeket tartalmaz. Mérhető gyorsulást eredményez, ha ezt megfelelően kihasználjuk, 

ugyanis ha egy munkacsoporthoz tartozó minden munkaelem a konstans memóriának ugyanazon elemét 

próbálja elérni, akkor az adatok biztosan olvasási célú elérése miatt az sokkal gyorsabban megvalósulhat, mint a 

globális memória használata esetén. 

A konstans memória használatáról mindazonáltal még nem szóltunk, egyedül azt említettük, hogy a 

__constant attribútummal jelezhetjük ha egy változó vagy memóriaterület a konstans memóriában található. 

Hogyan helyezhetünk el bármit a konstans memóriában? A válasz egyszerű és talán nem is teljesen magától 

értetődő: azzal, hogy egy kernel függvény fejlécében egy paraméter előtt a __constant attribútumot 

használjuk, a paraméterként átadott memóriaobjektumot úgy tekinthetjük, hogy az a konstans memóriában 

került elhelyezésre. A konstans memória koncepciója tehát nem jelenik meg a gazdaprogramban a puffer 

objektumok lefoglalásának, írásának vagy olvasásának szintjén, sőt, ugyanaz a memóriaobjektum lehet egyes 

kernelek szempontjából konstans, más kernelek pedig használhatják nem-konstans módon. 

Azt kell már csak meghatározni, hogy mit helyezzünk el a konstans memóriában? Egyrészt a konstans 

memóriába kerülhetne maga a szűrendő kép. Ez azonban az NVidia 8600 GTS kártyán nem kivitelezhető, 

ugyanis a konstans memória mérete 65kB. A másik lehetőség, hogy a szűrőket reprezentáló tömbök némelyikét 

helyezzük el a konstans memóriában. Ez már kivitelezhetőnek tűnik, legalábbis kis méretű és kevés szűrő esetén 

és jobban is illeszkedik a konstans memória működéséhez, hiszen ha a kernelek azonos vezérlési utakon kb. 

azonos sebességgel futnak, akkor nagy valószínűséggel a szűrők azonos elemeit egyszerre próbálják majd 

olvasni. Ha a szűrőhalmaz túl nagy, akkor természetesen az sem fog elférni a konstans memóriában. Mivel a 

szűrőhalmaz egyes tömbjeit egyszerre használjuk, ezért ha azok valamelyike nem a konstans memóriában 

helyezkedik el, akkor igazi gyorsulást nem fogunk tapasztalni. Sajnos itt egy újabb kompromisszumot kell 

kötnünk: kis, illetve kevés szűrő esetén kihasználhatjuk a konstans memóriát, nagy szűrőhalmaz esetén azonban 

nem élhetünk ezzel a lehetőséggel. 

A megbeszéltek alapján az optimalizálást a kernel és a gazdaprogram alkalmas módosítása jelenti. Létrehozunk 

egy új kernelt az egyszerűség kedvéért szintén applyFSn néven, amely teljesen megegyezik az előzővel, 

azonban fejlécében a szűrőt reprezentáló tömböket __constant attribútummal látjuk el. 

7.25. példa - kernelConstant.k:1-1 

 

__kernel void applyFSn(__global float* input, __global float* output, __constant float* 

weights, __constant short* positions, __constant int* lengths, int n) 

 

A gazdaprogramban pedig kiszámoljuk, hogy pontosan mekkora hely szükséges a szűrőhalmaz ábrázolására, és 

ha az kisebb, mint a konstans memória, akkor a módosított kernelt használjuk, ellenkező esetben az eredeti 

kernelt. A filter.c állomány az alábbi módon változik. 

7.26. példa - filter.c:204-213 

 

  n= prepareFilters(fs, &weights, &positions, &lengths); 

 

  filterSetSize= n*(sizeof(float) + sizeof(short)) + fs->n * sizeof(short); 

 

  if ( filterSetSize > constantMemory ) 
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    readSourceProgram("kernel.k", &kernelSource, &kernelLength); 

  else 

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

 

  program= clCreateProgramWithSource(context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

 

A szűrőhalmaz paramétereinek függvényében elért sebességnövekedéseket a 7.3. ábrán ábrázoljuk. 

7.3. ábra - Az OpenCL implementációk futási idejének összehasonlítása korábbi 

eredményekkel. 

 

 

 

Ahogy az az eredményekből látható, sikerült sebességnövekedést elérni. A viszonylag kicsiny 

sebességnövekedés annak tudható be, hogy a kernel-kódban elhelyezett sok feltételes szerkezet miatt az egyes 
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kernelek különböző vezérlési utakat futnak be, így viszonylag ritkán valósul meg az a szituáció, hogy 

ugyanazon memóriaterületeket egyszerre kívánják elérni. 

3.3. A lokális memória használatának optimalizálása 

Az előző optimalizálási lépés viszonylag kevés munkával kivitelezhető volt. Jelen szakaszban egy jóval több 

programozói munkát igénylő, de ugyanakkor jóval nagyobb sebességnövekedéssel járó megközelítést mutatunk 

be, amely a lokális memória használatára épít, azaz munkacsoportokat fogunk létrehozni, és azok 

memóriaelérését optimalizáljuk. 

Ha végiggondoljuk az implementált módszert, és a szűrés közben történő adatmozgásokat, arra juthatunk, hogy 

nagy mennyiségű adat mozog a globális memória és a feldolgozó egységek kötött, ugyanis a feldolgozó 

egységnek a szűrők méretétől függően a feldolgozott képpont egy viszonylag nagy környezetét is el kell érnie, 

ez azt jelenti, hogy ha egy szűrő esetén például átlagosan 11×11 méretű sablonnal dolgozunk és 10 szűrőt 

használunk, akkor egy képpont feldolgozásához 11·11·10 képpont intenzitását kell lekérdeznünk, ami 

meglehetősen sok. Ha egy 512×512 méretű képen dolgozunk és az intenzitásokat 4 bájtos float típussal 

ábrázoljuk, akkor ez 512·512·1210·4 bájt mozgatását jelenti a globális memória és a munkaelemek között, ami 

1.2 GB képi adatmozgás. Jóllehet, ezt nagyban felgyorsíthatja a globális memória gyorsítótára, mivel a 

különböző munkaelemek a kép különböző részein dolgoznak, a gyorsítótár előnyei is csak korlátozottan 

érvényesülnek. 

A lokális memória használatát a következő stratégia szerint vezetjük be: 

• Az egyes munkaelemek továbbra is az eredmény kép egy-egy képpontjának intenzitását számítják ki. 

• A munkaelemeket munkacsoportokba szervezzük. Minden munkacsoport az eredmény kép egy négyzet alakú 

blokkját számítja ki. 

• Egy munkacsoport munkájához szükséges képpontokat betöltjük a lokális memóriába, és ezt követően az 

egyes munkaelemek a lokális memóriában található képi adatokkal dolgoznak csak. 

A munkacsoportok méretét több tényező is befolyásolja: egyrészt láttuk, hogy a létrehozható munkacsoportok 

maximális mérete 512. A munkacsoportok mérete megegyezik az általuk kiszámolt kép blokk méretével, 

azonban egy ilyen blokk kiszámításához a blokk méretétől több képi adaton kell dolgoznunk. Ha a 

szűrőhalmazhoz tartozó szűrők legnagyobb kiterjedése FWIDTH, akkor legalább FWIDTH-tel nagyobb 

oldalhosszúságú blokkot kell betölteni a lokális memóriába, hogy a kiszámított pixelekre illesztve a szűrőket 

azok ne lógjanak le a betöltött képblokkról. Mivel a lokális memória mérete esetünkben 16kB, ami 

nagyságrendileg 4000 float típusú érték betöltését teszi lehetővé, a feldolgozott blokkok FWIDTH-el növelt 

oldalhosszúsága legfeljebb  lehet. Továbbá, a teljes indextartománynak oszthatónak kell lennie a 

munkacsoportok számával. Mindent egybevéve, az elérhető NVidia 8600 GTS hardverre általunk választott 

munkacsoport méret 16×16. Ezt most az egyszerűség kedvéért egy nevesített konstanssal rögzítjük a kódban 

(WG). Ha olyan képeket is szeretnénk feldolgozni, amelyek méretei nem oszthatók 16-tal, akkor természetesen a 

munkacsoportok kijelölését is megfelelően, dinamikusan kell végezni. 

Kódunkat több ponton is ki kell egészíteni, hogy viszonylag kényelmesen tudjuk kiaknázni a lokális memória 

használatának lehetőségeit. A kernel-függvény fejléce nem változik, tehát az eddigi paraméterezéssel 

dolgozunk, természetesen továbbra is érvényes, hogy ha a szűrőhalmaz mérete nem túl nagy, akkor a szűrőkkel 

a konstans memórián keresztül is dolgozhatunk. 

A lokális memóriában egy (FWIDTH + WG)*(FWIDTH + WG) méretű területet kell lefoglalnunk, hogy 

betölthessük oda a munkacsoport által feldolgozott blokkot és annak környezetét. Ehhez természetesen egy 

tömböt kell használnunk. A problémát az jelenti, hogy ANSI C-ben és hasonlóan, OpenCL C-ben is csak 

konstans méretű tömböket tudunk deklarációs utasítással létrehozni, és OpenCL C-ben nincs is lehetőségünk 

dinamikus memóriafoglalásra (a malloc-hoz hasonló függvények használatára). Úgy kell eljárnunk, hogy a 

kernel kódba konstansként kerüljenek be az FWIDTH és WG értékek. Egyrészt sztringkezelő függvényekkel 

átszerkeszthetjük a kódot úgy, hogy mindez megvalósuljon. Másik lehetőségünk, hogy kihasználjuk, hogy a 

clBuildProgram függvénynek makródefiníciókat is átadhatunk, amelyek megjelennek a kernel forráskódjában. 

Mi a második megoldással élünk, ezért az applyFSn függvény törzsében megjelenik a 

7.27. példa - filter.c:243-243 
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    sprintf(flags, "-DFWIDTH=%d -DWG=%d", fs->maxWidth, WG); 

 

sor, amelyben a megfelelő makrókat állítjuk be. Az egyszerűség kedvéért a kernel első soraiban ezekből további 

konstansokat származtatunk: 

7.28. példa - kernelOptimized.k:1-3 

 

#define STRIDE (WG + FWIDTH) 

#define FWIDTH2 (FWIDTH / 2) 

#define CACHESIZE (STRIDE * STRIDE) 

 

A STRIDE konstans a lokális memóriában tárolt kép részlet egy sorának hossza; a FWIDTH2 a szűrők legnagyobb 

szélességének fele; a CACHESIZE pedig a lokális memóriában lefoglalni kívánt terület mérete. 

A kernel első lépéseiként lekérdezzük a globális, lokális, illetve munkacsoport azonosítókat, hogy megtudjuk, az 

aktuális kernel az eredmény kép melyik képpontját számítja ki, és az melyik 16×16 méretű blokkba esik. 

Lekérdezzük továbbá a kép elemeinek számát, valamint a kép egy sorának hosszát, mert ezt is fel kell majd 

használnunk a későbbiekben. 

7.29. példa - kernelOptimized.k:17-24 

 

  int p1= get_global_id(0); 

  int p2= get_global_id(1); 

  int gp1= get_group_id(0); 

  int gp2= get_group_id(1); 

  int lp1= get_local_id(0); 

  int lp2= get_local_id(1); 

  int N= get_global_size(0)*get_global_size(1); 

  int IMAGESTR=get_global_size(0); 

 

Ezt követően meghatározzuk, hogy az eredménykép kernel által kiszámított képpontjának mi a sorfolytonos 

ábrázolású indexe a lokális blokkban (p). Mivel a változók nevei beszédesek, a számítás helyességének belátását 

az olvasóra bízzuk. 

7.30. példa - kernelOptimized.k:26-26 

 

  int p= lp1*STRIDE + lp2 + STRIDE*FWIDTH2 + FWIDTH2; 

 

A következő lépés a megfelelő méretű lokális memóriaterület lefoglalása, azaz a képrészletet tartalmazó tömb 

létrehozása: 

7.31. példa - kernelOptimized.k:29-29 

 

  __local float img[CACHESIZE]; 

 

A kernel kódjának leghosszabb és talán legbonyolultabb része a megfelelő képrészletnek a lokális memóriába 

másolása. Arra kell törekednünk, hogy az egyes munkaelemek a lehető legkevesebb (1-2) pixelt másoljanak, 

lehetőleg párhuzamosan, minden munkaelem dolgozzon, és a teljes képrészlet a lokális memóriába legyen 

másolva. A munkacsoport esetünkben 16×16 méretű, így a másolandó képrészlet 256 darabját közvetlenül el 

tudjuk érni, hiszen azokhoz dedikáltan jöttek létre a munkaelemek: a p1 és p2 globális indexekkel egyértelműen 

elérhetjük a teljes kép p1,p2 indexű elemét és azt a lokális memória lp1, lp2 indexű pozíciójába másolhatjuk. 

7.32. példa - kernelOptimized.k:31-31 
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  img[p]= input[p1*IMAGESTR + p2]; 

 

A nehézséget az jelenti, hogy fel kell töltenünk a lokális képrészlet keretét. Emlékezzünk rá, hogy a lokális 

memóriában lefoglalt memóriaterület nagyobb a munkacsoport méretétől, hiszen gondoskodnunk kell róla, hogy 

a középső 16×16 pixelre illesztett szűrők ne lógjanak le a lokális memóriába betöltött képrészletről. 

Egy egészen egyszerű stratégiát követünk. Gondolatban helyezzünk a 16×16 méretű blokk egy tetszőleges 

képpontjára egy FWIDTH oldalhosszúságú négyzetet, amelynek a közepe illeszkedik a vizsgált képpontra. Ezen 

négyzet négy sarkára koncentrálunk: ha valamelyik lelóg a 16×16 méretű blokkról, akkor azt a megfelelő 

képponthoz rendelt munkaelem fogja bemásolni a lokális memóriába. Tehát, a munkaelem indexével definiált 

képpontokon túl minden munkaelem legfeljebb 4 intenzitást másol a lokális memóriába. 

A megközelítés jónak tűnik, azonban előnyökkel és hátrányokkal is jár. Előnye, hogy viszonylag egyszerűen 

magvalósítható, gyors megoldás. Hátránya, hogy ha az FWIDTH érték nagyobb, mint a blokkméret, akkor már 

nem tudjuk feltölteni ezzel az eljárással a keretet. Ezt a problémát úgy orvosolhatjuk, hogy az egyes 

munkaelemekkel még több pixelt másolunk. Például kiegészíthetjük az előbbi elgondolást azzal, hogy nem csak 

a négyzet sarkait, hanem a négyzet oldaléleinek középpontjait is vizsgáljuk, és szükség esetén másoljuk. Ekkor 

több lesz ugyan az átfedés, azaz egy pixel többször is másolásra kerülhet, azonban egészen addig használhatjuk 

a megközelítést, amíg az FWIDTH érték fele kisebb, mint a blokkméret. Esetünkben ez azt jelenti, hogy az 

FWIDTH <= 33 feltételnek kell teljesülnie a megoldás alkalmazásához. Ennek szélsőséges esete, ha FWIDTH 

értéke éppen 33. Ekkor azonban a lokális memóriába másolt képrészlet oldalhosszúsága  33 + 16= 49, ami már 

nagyon közel van a lokális memória méretéből származó 63-as határhoz. A FWIDTH oldalú négyzet további 

pontjait is másolhatjuk az előzőhöz hasonló módon, ez azonban egyre hosszabb és összetettebb kernel kódot 

eredményez, ezért mi most megállunk ezen a ponton. Az alábbiakban azon kernel kód olvasható, amellyel 

szükség esetén az FWIDTH oldalú négyzet éleinek középpontjait is a lokális memóriába másoljuk. A kód sorainak 

pontos értelmezését az olvasóra bízzuk. 

7.33. példa - kernelOptimized.k:32-79 

 

  if ( lp1 < FWIDTH2 ) 

  { 

    tmp1= (p1 - FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 - FWIDTH2; 

    tmp2= (p1 - FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 + FWIDTH2; 

    tmp3= (p1 - FWIDTH2)*IMAGESTR + p2; 

    if ( tmp1 >= 0 && tmp1 < N ) 

   img[lp1*STRIDE + FWIDTH2 + lp2 - FWIDTH2]= input[tmp1]; 

    if ( tmp2 >= 0 && tmp2 < N ) 

   img[lp1*STRIDE + FWIDTH2 + lp2 + FWIDTH2]= input[tmp2]; 

    if ( tmp3 >= 0 && tmp3 < N ) 

   img[lp1*STRIDE + FWIDTH2 + lp2]= input[tmp3]; 

  } 

  if ( lp1 >= WG - FWIDTH2 ) 

  { 

    tmp1= (p1 + FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 - FWIDTH2; 

    tmp2= (p1 + FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 + FWIDTH2; 

    tmp3= (p1 + FWIDTH2)*IMAGESTR + p2; 

    if ( tmp1 >= 0 && tmp1 < N ) 

   img[(lp1 + 2*FWIDTH2)*STRIDE + FWIDTH2 + lp2 - FWIDTH2]= input[tmp1]; 

    if ( tmp2 >= 0 && tmp2 < N ) 

   img[(lp1 + 2*FWIDTH2)*STRIDE + FWIDTH2 + lp2 + FWIDTH2]= input[tmp2]; 

    if ( tmp3 >= 0 && tmp3 < N ) 

   img[(lp1 + 2*FWIDTH2)*STRIDE + FWIDTH2 + lp2]= input[tmp3]; 

  } 

  if ( lp2 < FWIDTH2 ) 

  { 

    tmp1= (p1 - FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 - FWIDTH2; 

    tmp2= (p1 + FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 - FWIDTH2; 

    tmp3= (p1)*IMAGESTR + p2 - FWIDTH2; 

    if ( tmp1 >= 0 && tmp1 < N ) 

   img[(lp1)*STRIDE + lp2]= input[tmp1]; 

    if ( tmp2 >= 0 && tmp2 < N ) 

   img[(2*FWIDTH2 + lp1)*STRIDE + lp2]= input[tmp2]; 

    if ( tmp3 >= 0 && tmp3 < N ) 
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   img[(FWIDTH2 + lp1)*STRIDE + lp2]= input[tmp3]; 

  } 

  if ( lp2 >= WG - FWIDTH2 ) 

  { 

    tmp1= (p1 - FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 + FWIDTH2; 

    tmp2= (p1 + FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 + FWIDTH2; 

    tmp3= (p1)*IMAGESTR + p2 + FWIDTH2; 

    if ( tmp1 >= 0 && tmp1 < N ) 

   img[(lp1)*STRIDE + lp2 + 2*FWIDTH2]= input[tmp1]; 

    if ( tmp2 >= 0 && tmp2 < N ) 

   img[(2*FWIDTH2 + lp1)*STRIDE + lp2 + 2*FWIDTH2]= input[tmp2]; 

    if ( tmp3 >= 0 && tmp3 < N ) 

   img[(FWIDTH2 + lp1)*STRIDE + lp2 + 2*FWIDTH2]= input[tmp3]; 

  } 

 

A kernel következő sora valósítja meg azt a szinkronizációt, amely nélkül az egész optimalizálás nem működne. 

Egy munkacsoport szintű szinkronizációs műveletet, a korábban már megismert barrier függvény hívását 

helyezzük el itt, CLK_LOCAL_MEM_FENCE paraméterrel. Ennek hatására az egyes munkaelemek futása egészen 

addig blokkolódik ezen a ponton, amíg minden munkaelem el nem érte azt. A szinkronizációs művelet 

jelentősége az, hogy biztosítanunk kell, hogy a szűrés megkezdése előtt a lokális memóriában tárolt képrészlet 

teljesen feltöltődjön. 

7.34. példa - kernelOptimized.k:81-81 

 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

Ha minden munkaelem elért erre a pontra, biztosak lehetünk benne, hogy a megfelelő másolási feladatokat 

végrehajtották, így megkezdődhet a tényleges szűrés, ami nagyon hasonló a korábbi egyszerű kernelekben 

implementált szűrésekhez. Az optimalizált kernel teljes kódja az alábbiakban olvasható. 

7.35. példa - kernelOptimized.k 

 

#define STRIDE (WG + FWIDTH) 

#define FWIDTH2 (FWIDTH / 2) 

#define CACHESIZE (STRIDE * STRIDE) 

 

__kernel void applyFSn(__global float* input, 

        __global float* output, 

        __constant float* weights, 

        __constant short* positions, 

        __constant int* lengths, 

        int n) 

{ 

  int i, j; 

  float max= -FLT_MAX; 

  float sum; 

  int begin, end, k; 

 

  int p1= get_global_id(0); 

  int p2= get_global_id(1); 

  int gp1= get_group_id(0); 

  int gp2= get_group_id(1); 

  int lp1= get_local_id(0); 

  int lp2= get_local_id(1); 

  int N= get_global_size(0)*get_global_size(1); 

  int IMAGESTR=get_global_size(0); 

 

  int p= lp1*STRIDE + lp2 + STRIDE*FWIDTH2 + FWIDTH2; 

  int tmp1, tmp2, tmp3; 

 

  __local float img[CACHESIZE]; 

 

  img[p]= input[p1*IMAGESTR + p2]; 

  if ( lp1 < FWIDTH2 ) 
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  { 

    tmp1= (p1 - FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 - FWIDTH2; 

    tmp2= (p1 - FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 + FWIDTH2; 

    tmp3= (p1 - FWIDTH2)*IMAGESTR + p2; 

    if ( tmp1 >= 0 && tmp1 < N ) 

   img[lp1*STRIDE + FWIDTH2 + lp2 - FWIDTH2]= input[tmp1]; 

    if ( tmp2 >= 0 && tmp2 < N ) 

   img[lp1*STRIDE + FWIDTH2 + lp2 + FWIDTH2]= input[tmp2]; 

    if ( tmp3 >= 0 && tmp3 < N ) 

   img[lp1*STRIDE + FWIDTH2 + lp2]= input[tmp3]; 

  } 

  if ( lp1 >= WG - FWIDTH2 ) 

  { 

    tmp1= (p1 + FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 - FWIDTH2; 

    tmp2= (p1 + FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 + FWIDTH2; 

    tmp3= (p1 + FWIDTH2)*IMAGESTR + p2; 

    if ( tmp1 >= 0 && tmp1 < N ) 

   img[(lp1 + 2*FWIDTH2)*STRIDE + FWIDTH2 + lp2 - FWIDTH2]= input[tmp1]; 

    if ( tmp2 >= 0 && tmp2 < N ) 

   img[(lp1 + 2*FWIDTH2)*STRIDE + FWIDTH2 + lp2 + FWIDTH2]= input[tmp2]; 

    if ( tmp3 >= 0 && tmp3 < N ) 

   img[(lp1 + 2*FWIDTH2)*STRIDE + FWIDTH2 + lp2]= input[tmp3]; 

  } 

  if ( lp2 < FWIDTH2 ) 

  { 

    tmp1= (p1 - FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 - FWIDTH2; 

    tmp2= (p1 + FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 - FWIDTH2; 

    tmp3= (p1)*IMAGESTR + p2 - FWIDTH2; 

    if ( tmp1 >= 0 && tmp1 < N ) 

   img[(lp1)*STRIDE + lp2]= input[tmp1]; 

    if ( tmp2 >= 0 && tmp2 < N ) 

   img[(2*FWIDTH2 + lp1)*STRIDE + lp2]= input[tmp2]; 

    if ( tmp3 >= 0 && tmp3 < N ) 

   img[(FWIDTH2 + lp1)*STRIDE + lp2]= input[tmp3]; 

  } 

  if ( lp2 >= WG - FWIDTH2 ) 

  { 

    tmp1= (p1 - FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 + FWIDTH2; 

    tmp2= (p1 + FWIDTH2)*IMAGESTR + p2 + FWIDTH2; 

    tmp3= (p1)*IMAGESTR + p2 + FWIDTH2; 

    if ( tmp1 >= 0 && tmp1 < N ) 

   img[(lp1)*STRIDE + lp2 + 2*FWIDTH2]= input[tmp1]; 

    if ( tmp2 >= 0 && tmp2 < N ) 

   img[(2*FWIDTH2 + lp1)*STRIDE + lp2 + 2*FWIDTH2]= input[tmp2]; 

    if ( tmp3 >= 0 && tmp3 < N ) 

   img[(FWIDTH2 + lp1)*STRIDE + lp2 + 2*FWIDTH2]= input[tmp3]; 

  } 

 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

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

  { 

    begin= lengths[i]; 

    end= lengths[i+1]; 

    sum= 0; 

    for ( j= begin; j < end; ++j ) 

    { 

      k= p + positions[j]; 

      if ( k < 0 || k >= CACHESIZE ) 

 continue; 

      sum+= img[k]*weights[j]; 

    } 

    if ( sum > max ) 

      max= sum; 

  } 

 

  output[p1*IMAGESTR + p2]= max; 

} 

 

Mivel az a szituáció is előfordulhat, hogy a szűrőhalmaz nem fér el a memóriában, azonban a szűrők szélessége 

a megengedett tartományban marad (például nagy anguláris felbontású, de kis σ paraméterű szűrőhalmaz 
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esetén), ezért elkészítjük a lokális memória használatára optimalizált kernel azon változatát is, amelyben a 

szűrőhalmazt a globális memóriából használjuk. Ezt a kernelt a kernelOptimizedGlobal.k nevű fájlban 

tároljuk. 

Ha most lefuttatnánk a kódunkat, az eredményként előálló kép nem is hasonlítana az eredetire. A szűrők 

létrehozásakor a szűrőkben felhasznált, sorfolytonosan ábrázolt relatív eltolásokat a kép sorainak eredeti 

hosszával számítottuk ki, az egyes kernelekben azonban a szűrőt egy WG + FWIDTH oldalhosszúságú képre 

alkalmazzuk, így a relatív eltolások értelmezhetetlenek. Természetesen ez a probléma nem lépne fel, ha 

sorfolytonos ábrázolás helyett az eltolásokat megfelelő indexpárokkal ábrázolnánk. Ekkor azonban a 

szűrőhalmaz mérete közel harmadával nőne, így még kevésbé férne az el a konstans memóriában: ismét 

kompromisszumhelyzethez jutunk. 

Ahhoz, hogy a szűrőket a lokális memóriában lévő kis képre tudjuk alkalmazni, módosítani kell azokat úgy, 

hogy a kép szélessége helyett az WG + FWIDTH szélességre vonatkozzanak. Az egyszerűség kedvéért 

létrehozunk egy függvényt, amely a feldolgozandó kép szélességével kiszámított sorfolytonos eltolásokat 

átszámítja a paraméterként kapott megfelelő értékre: 

7.36. példa - filter.c:150-165 

 

void changeRepresentation(filterSet* fs, int stridea, int strideb) 

{ 

  int i, j, r, c, p; 

  for ( i= 0; i < fs->n; ++i ) 

    for ( j= 0; j < fs->f[i]->n; ++j ) 

    { 

      p= fs->f[i]->p[j]; 

      r= p / stridea; 

      if ( abs(p % stridea) > stridea/2 ) 

 r= (r > 0) ? (r + 1) : (r - 1); 

      c= p % stridea; 

      if ( abs(c) > stridea/2 ) 

 c+= (c > 0) ? (-stridea) : (stridea); 

      fs->f[i]->p[j]= r*strideb + c; 

    } 

} 

 

Az applyFS függvény kódja a következő módon alakul. 

7.37. példa - filter.c:150-322 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= input->rows * input->columns; 

  int i; 

 

  cl_int err; 

  cl_context context; 

  cl_command_queue queue; 

  cl_program program, programStride; 

  cl_kernel kernel, kernelStride; 

 

  cl_mem memInput; 

  cl_mem memOutput; 

  cl_mem memWeights; 

  cl_mem memPositions; 

  cl_mem memLengths; 

  cl_mem memWeightsH; 

  cl_event event; 

 

  float* weights; 

  short* positions; 

  int* lengths; 

  size_t n; 

  char flags[1000]="-cl-fast-relaxed-math"; 
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  cl_platform_id platforms[MAX_PLATFORMS]; 

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

  cl_uint numDevices; 

  cl_device_id devices[MAX_DEVICES]; 

  cl_uint numPlatforms, dim; 

  size_t size; 

 

  char* kernelSource; 

  size_t kernelLength; 

  cl_ulong constantMemory; 

  int filterSetSize; 

  unsigned int strideb; 

 

  size_t global_work_size[2]; 

  size_t local_work_size[2]; 

 

  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]); 

  } 

 

  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"); 

 

  err= clGetDeviceInfo(devices[0], CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE, sizeof(cl_ulong), 

&constantMemory, &size); 

  ERROR(err, "clGetDeviceInfo"); 

 

  n= prepareFilters(fs, &weights, &positions, &lengths); 

  free(weights); 

  free(positions); 

  free(lengths); 

 

  filterSetSize= n*(sizeof(float) + sizeof(short)) + fs->n * sizeof(int); 

 

  if ( fs->maxWidth < 33 && filterSetSize < constantMemory ) 

  { 

    changeRepresentation(fs, input->columns, WG + fs->maxWidth); 

 

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

    sprintf(flags, "-DFWIDTH=%d -DWG=%d", fs->maxWidth, WG); 

  } 

  else if ( fs->maxWidth < 33 && filterSetSize >= constantMemory) 

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

  else if ( filterSetSize < constantMemory ) 

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

  else 

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

 

  n= prepareFilters(fs, &weights, &positions, &lengths); 

 

  memInput= clCreateBuffer(context, 0, imn*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

  memOutput= clCreateBuffer(context, 0, imn*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer"); 

  memWeights= clCreateBuffer(context, 0, n*sizeof(float), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer weights"); 
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  memPositions= clCreateBuffer(context, 0, n*sizeof(short), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer positions"); 

  memLengths= clCreateBuffer(context, 0, (fs->n + 1)*sizeof(int), NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateBuffer lengths"); 

 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memInput, 1, 0, imn*sizeof(float), input->content, 

NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memWeights, 1, 0, n*sizeof(float), weights, NULL, 

NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memPositions, 1, 0, n*sizeof(short), positions, NULL, 

NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

  err= clEnqueueWriteBuffer(queue, memLengths, 1, 0, (fs->n + 1)*sizeof(int), lengths, 

NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueWriteBuffer"); 

 

  program= clCreateProgramWithSource(context, 1, &kernelSource, NULL, &err); 

  ERROR(err, "clCreateProgramWithSource"); 

 

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

  ERROR(err, "clBuildProgram"); 

 

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

  ERROR(err, "clCreateKernel"); 

 

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

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

  err= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(memOutput), &memOutput); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

  err= clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(memWeightsH), &memWeights); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

  err= clSetKernelArg(kernel, 3, sizeof(memPositions), &memPositions); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

  err= clSetKernelArg(kernel, 4, sizeof(memLengths), &memLengths); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

  err= clSetKernelArg(kernel, 5, sizeof(int), &(fs->n)); 

  ERROR(err, "clSetKernelArg"); 

 

  if ( fs->maxWidth < 33 && filterSetSize < constantMemory ) 

  { 

    global_work_size[0]= input->rows; 

    global_work_size[1]= input->columns; 

    local_work_size[0]= WG; 

    local_work_size[1]= WG; 

    err= clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 2, NULL, global_work_size, 

local_work_size, 0, NULL, &event); 

  } 

  else 

  { 

    global_work_size[0]= imn; 

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

&event); 

  } 

  ERROR(err, "clEnqueueNDRangeKernel"); 

 

  err= clFinish(queue); 

  ERROR(err, "clFinish"); 

 

  err= clEnqueueReadBuffer(queue, memOutput, 1, 0, imn*sizeof(float), output->content, 

NULL, NULL, NULL); 

  ERROR(err, "clEnqueueReadBuffer"); 

 

  clReleaseMemObject(memInput); 

  clReleaseMemObject(memOutput); 

  clReleaseMemObject(memWeights); 

  clReleaseMemObject(memPositions); 

  clReleaseMemObject(memLengths); 

  clReleaseKernel(kernel); 

  clReleaseProgram(program); 

  clReleaseCommandQueue(queue); 
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  clReleaseContext(context); 

 

  free(weights); 

  free(positions); 

  free(lengths); 

  free(kernelSource); 

} 

 

A függvényben megvalósított algoritmus lényegében megegyezik a nem-optimalizált applyFS függvény 

funkcionalitásával, a fő különbség, hogy a szűrést végző kernel beolvasása előtt döntést kell hoznunk, hogy 

pontosan melyik kernellel szeretnénk dolgozni: 

• ha adottak a körülmények hozzá, akkor a legoptimalizáltabb szűrést végezzük; 

• ha a szűrők szélessége kisebb, mint 33, de a szűrőhalmaz mérete nagy, akkor a lokális memóriára 

optimalizált, de a szűrőket globális memóriából használó kernellel szűrünk; 

• ha a szűrők szélessége nagyobb vagy egyenlő 33-mal, azonban a szűrőhalmaz elfér a konstans memóriában, 

akkor a kernelConstant.k fájlban tárolt szűrőt használjuk; 

• ha ezek egyike sem teljesül, az optimalizálatlan, naiv implementációt használjuk. 

Természetesen egy ilyen összetett programot nagyon sok különböző módon lehetne implementálni, 

elegánsabban és hatékonyabban egyaránt. Például a kerneleket elhelyezhetjük egy forrásfájlban, különböző nevű 

kernelként. Ennek hátránya, hogy beolvasáskor a clBuildProgram függvény nem csak egy kernel kódját fogja 

lefordítani, hanem a teljes forráskódot, ami nyilvánvalóan több időbe kerülhet. Az applyFS függvényt az 

eljárás-orientált paradigma nevében jóval kisebb, egyszerűbb egységekre bonthatnánk, az általunk használt 

implementációnál (csakúgy, mint az egész jegyzet során) ahhoz a megszorításhoz tartottuk magunkat (s ez 

gyakran a gyakorlatban is megjelenik), hogy a programkönyvtár interfésze lehetőleg ne változzon. A teljes kód 

átszervezésével természetesen a teljesítmény, illetve az elegancia is tovább javítható. 

A szokásos paraméter tartomány elemeivel futtatva kódjainkat újabb teszteket végeztünk, az eredmények a 7.4. 

ábrán láthatók. 

7.4. ábra - Futásidők összehasonlítása OpenCL alapú párhuzamosítások esetén. 
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Az ábrán a szekvenciális végrehajtás és az OpenMP alapú, képpont szintű párhuzamosítást is feltüntettük. Ezek 

természetesen nem hasonlíthatók össze direkt módon az OpenCL alapú eredményeket, hiszen a szoftverek 

különböző hardveren futnak, azonban informatív viszonyításra felhasználhatók. Megjegyezzük, hogy a tesztekre 

használt számítógépben egy négy magos Intel Q6600 processzor és a korábbiakban már említett NVidia 8600 

GTS grafikus kártya található. Ezek az eszközök 2008 év elején az elérhető processzorok és grafikus kártyák 

felső középosztályába tartoztak. Érdekességképpen a 7.7. és 7.8. táblázatokban a 8600 GTS és a jegyzet 

írásának időpontjában elérhető legerősebb NVidia kártya, a 690 GTX paramétereit, valamint az Intel Q6600 és a 

hasonlóan legerősebb Intel i7-3970X legfontosabb paramétereit hasonlítjuk össze. 

7.7. táblázat - A Q6600 és az i7-3970X összehasonlítása 
 

Név Q6600 i7-3970X 

Processzormagok száma 4 6 (12) 

Frekvencia 2.4 GHz 3.5 GHz 

Utasításkészlet kiegészítés - SSE4.2, AVX 

Tranzisztorok száma 582 millió 2,27 milliárd 

Cache méret 8 MB L2 15 MB L3 

7.8. táblázat - Az NVidia 8600 GTS és NVidia 690 GTX összehasonlítása 
 

Név NVidia 8600 GTS NVidia 690 GTX 

Számítási egységek száma 4 64 

Feldolgozó egységek száma 32 3072 

Memória 256 MB GDDR3 4096 MB GDDR5 

Memória elérési sávsélesség 32 GB/s 384 GB/s 
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Név NVidia 8600 GTS NVidia 690 GTX 

Tranzisztorok száma 289 millió 7.1 milliárd 

Ahogy az a specifikációkból látható, mindkét hardver rohamosan fejlődött, ami azonban szembetűnő lehet, hogy 

az NVidia 690 GTX feldolgozó egységeinek száma közel 100-szorosa az NVidia 8600 GTS feldolgozó 

egységeinek, ami az OpenCL architektúrát ismerve közel 100-szoros teljesítménynövekedést jelenthet az 

illesztett-szűrés esetén és akkor még eltekintettünk az egyéb paraméterek (például a memória elérés 

sávszélességének) növekedésétől. 

Az összehasonlítás, illetve az eredmények a legmodernebb eszközökkel elérhető teljesítmény becslése csak a 

tesztekhez használt hardverek tulajdonságainak átfutása után lehetséges. 

A 7.4. ábrán látható eredmények igen tanulságosak és jól demonstrálják a különböző optimalizálási 

lehetőségekkel elérhető sebességnövekedéseket: 

• Az optimalizálás nélküli, naiv OpenCL implementáció minden esetben gyengébb teljesítményt nyújt, mint a 

szekvenciális, processzorokon történő végrehajtás, sőt, a futásidő közel kétszerese annak. Természetesen ez 

nem jelent feltétlenül hátrányt, hiszen a CPU felszabadul, így azon a szűréssel párhuzamosan hasznos munka 

végezhető. Ha azonban a szűrés a fő feladatunk, akkor az adott hardverkörnyezetben visszalépést tettünk. 

• A konstans memória használata, azaz a __global attribútum __constant-ra cserélése szemmel látható 

sebességnövekedést jelent, amivel bizonyos paraméter kombinációkra már a szekvenciális futásidő alá tudunk 

menni, sőt, a futási idők a 2 szálon futó OpenMP alapú implementációtól is kedvezőbben alakulnak. A kernel 

kódban tehát három alapszót cseréltünk ki és a futási idő negyedére csökkent. Természetesen a görbék egy 

pont után az optimalizálatlan kernelek görbéjéhez csatlakoznak, hiszen ha a szűrőhalmaz mérete meghaladja a 

konstans memóriába méretét, akkor az optimalizálatlan megoldást használjuk. 

• A lokális memória használata tovább növeli a sebességet, a futásidők nθ  paramétertől való függését 

szemléltető ábrán jól látható, hogy sokáig a konstans memóriát kiaknázó optimalizálásunktól is gyorsabb 

megoldást kapunk. Természetesen a lokális memória korlátos mérete miatt ez a megoldás is a paramétereknek 

csak bizonyos tartományában használható. Meglepő azonban, hogy az nθ  grafikonon az lokális memóriára 

optimalizált kód görbéje nagyon leromlik, a futásidők jóval gyengébbek az optimalizálatlan megoldástól is. 

Mi lehet ennek az oka? A megoldás kódunkban keresendő. A tesztek során az nθ  grafikonhoz rögzített σ 

paramétert használtunk, amely szélessége mindig kisebb, mint a kritikusnak megítélt 33-as érték, így mindig a 

lokális memóriára optimalizált kernel fut. Azonban, ez az optimalizáció csak a konstans memória 

használatával jelent igazi előrelépést. Ha a szűrőhalmaz túl nagy ahhoz, hogy az elférjen a konstans 

memóriában, a globális memóriából használjuk azt el és ekkor a globális memória és a munkaelemek közötti 

intenzívebb adatmozgás illetve a kernelekben elhelyezett szinkronizációs műveletek hatására az 

optimalizálatlan megoldástól is gyengébb futási eredményeket kapunk. 

Ahogy az az eredményekből látható, az OpenCL alapú párhuzamos programozásnak nagyon fontos része a 

megfelelő optimalizálás, az absztrakt architektúra és akár a fizikai hardver ismerete. A hardver korlátainak 

köszönhetően bizonyos paraméter kombinációkra jelentős sebességnövekedést könyvelhetünk el, más 

konfigurációkra azonban a sebesség csökkenését tapasztalhattuk. Ez a legtöbb alkalmazás esetén így alakul, az 

OpenCL alkalmazások sebességének skálázhatóságában jelentős szakadásokra kell számítanunk amikor a 

probléma méretének növelésével a hardver valamelyik összetevőjének elérjük a határát. 

4. Összefoglalás 

Az OpenCL technológia jelentősége abban áll, hogy a hardvergyártók egyértelmű támogatását élvezi. 

Segítségével heterogén párhuzamos programozást valósíthatunk meg, azaz hardvertől függetlenül futhat 

OpenCL kódunk CPU-n, GPU-n vagy más gyorsító eszközökön. Ahogy az az illesztett szűrés 

párhuzamosításából látható azonban, az OpenCL megfelelő használata már a legegyszerűbb esetekben is 

nagyobb szakértelmet igényel, mint az OpenMP vagy akár a Pthreads vagy az OpenMPI használata. A 

programozónak alaposan ismernie kell az absztrakt OpenCL eszköz felépítését, illetve számos további 

optimalizálási lehetősége van, ha ismeri a végrehajtásra használt fizikai OpenCL eszköz felépítését és 

tulajdonságait. Az OpenCL számos további adatszerkezetet és függvényt biztosít, amelyekkel egyáltalán nem 

foglalkoztunk (a képek kezelését nagyban megkönnyíti és felgyorsítja a grafikus kártyákon megtalálható textúra 

memória használata, amely konstans és mindig rendelkezik gyorsítótárral; hozzá kapcsolódóan az image és 

sample objektumok; illetve a kódban is használható vektor adattípusok, vektor műveletek, amelyekkel az 
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OpenCL eszköz processzorainak vektorprocesszor tulajdonságait használhatjuk ki; a half típus amellyel még 

kisebb helyre zsúfolhatjuk össze a munkához szükséges lebegőpontos adatokat, így azokból több férhet el a 

konstans memóriában; stb.). Ezek tárgyalása messze meghaladja a jegyzet kereteit, azonban hozzátartoznak a 

hatékony OpenCL programozáshoz, így könnyen belátható, hogy bár ez a leghosszabb anyagrész, mégis talán 

ebben sikerült a vizsgált technológiának a legkisebb részét áttekinteni. Ahogy arra már többször utaltunk, a 

technológia jelenlegi állása szerint a párhuzamos hardverek fejlesztései a sokprocesszoros rendszerek irányába 

mutatnak, így mivel az OpenCL a sokprocesszoros grafikus kártyák hardverének filozófiája alapján fejlődött ki, 

pozíciója a közeljövőben megingathatatlannak tűnik. 

5. Feladatok 

1. (★★) Valósítsa meg OpenCL alkalmazásával a π értékét közelítő algoritmust! 

2. (★★) Készítsen gazdaprogramokat az OpenCL C nyelvet bemutató szakaszban található kernel-függvények 

,,meghajtására''! 

3. (★) Végezze el a fejezetben bemutatott teszteket saját hardverkörnyezetében, ábrázolja és értelmezze az 

eredményeket! 

4. (★★) Határozza meg, hogy a fejezetben bemutatott kernelek végrehajtása során adott méretű kép és 

szűrőhalmaz esetén hány alkalommal és hány bájt olvasása történik a globális memóriából! 

5. (★★) Készítsen kernelt, amellyel a changeRepresentation függvényhez hasonlóan, de az OpenCL 

eszközön számíthatja át az egyes szűrők relatív eltolásait és módosítsa az illesztett szűrés lokális memóriát 

használó implementációját úgy, hogy annak használatával működjön! 

6. (★★) Módosítsa az optimalizált illesztett szűrés gazdaprogramját úgy, hogy a négy kernel használatáról 

dinamikusan, az OpenCL eszköz tulajdonságait lekérdezve döntsön! 

7. (★★) Alakítsa át az illesztett szűrés kódjait úgy, hogy az egyes lefordított kernel függvényeket mentse 

lemezre és szükség esetén a megfelelő bináris kódot töltse be és használja a gazdaprogram! 

8. (★) Ha nem CPU alapú OpenCL eszközt használt, vizsgálja meg és próbálja értelmezni az illesztett szűrést 

megvalósító optimalizálatlan kernel bináris kódját! 

9. (★★) Készítsen függvényt, amely az illesztett szűrést megvalósító olyan kernel kódot állít elő, amelyben az 

egyes konstansok (szűrőhalmaz mérete, kép mérete, stb.) numerikus literálként jelennek meg! Hasonlítsa 

össze a futási időket a korábban kapott eredményekkel! 

10. (★★★) Készítsen függvényt, amely adott szűrőhöz ciklusok nélküli kernel kódot generál, azaz 

sztringként állítsa elő a kernel kódot úgy, hogy a relatív eltolások és súlyok konstansként jelenjenek meg 

abban! Hasonlítsa össze a futási időket a korábban kapott eredményekkel! 

11. (★★) Módosítsa az illesztett szűrést lokális memória használatával megvalósító programot úgy, hogy a 

lokális memóriában lefoglalt terület címét paraméterként kapja a kernel-függvény! 

12. (★★★) Módosítsa az illesztett szűrést megvalósító alkalmazást úgy, hogy az tetszőleges méretű 

képekre működjön! 

13. (★★) Valósítsa meg a kNN-osztályozás algoritmusának OpenCL alapú naiv párhuzamosítását! 

Végezzen futási teszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

14. (★★★) Optimalizálja a kNN-osztályozás párhuzamosítását a konstans memória és a lokális memória 

használatával! Az alkalmazás becsülje meg az egyes megoldások határait, azaz azt, hogy mely paraméterek 

esetén éri el a program a rendelkezésre álló hardvereszköz komponenseinek határait (konstans memória 

mérete, lokális memória mérete, stb.) és dinamikusan, az OpenCL eszköz tulajdonságait lekérdezve válassza 

ki a végrehajtásra szánt kernelt! Végezzen futási teszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

15. (★★★) Készítsen függvényeket, amelyekkel az kNN-osztályozáshoz kapcsolódó kernel kódokban 

minimalizálja a ciklusok használatát (ha van rá lehetőség, kifejti azokat) és a futás során nem változó 

értékeket konstansként írja bele a kódba! Hasonlítsa össze a futási időket a korábban kapott eredményekkel! 
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16. (★★) Valósítsa meg a részecskeszimulációs alkalmazás OpenCL alapú párhuzamosítását az algoritmus 

naiv átültetésével! Végezzen futási teszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

17. (★★★) Optimalizálja a részecskeszimulációs alkalmazás OpenCL alapú párhuzamosítását a konstans 

és lokális memória használatával! Végezzen futási teszteket, ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

18. (★★★) Készítsen függvényt, amely a részecskeszimulációs alkalmazásban használt kernel-kódot 

sztringként állíthatja elő, úgy, hogy abban a konstansok literálként az esetleges ciklusok magja kifejtve 

jelenik meg! Végezzen futási teszteket a sztringként előállított kernellel, ábrázolja és értelmezze az 

eredményeket! 

19. (★★) Határozza meg Amdahl-törvényének segítségével, hogy mennyivel gyorsabban oldhatnánk meg 

1024 részecske szimulációját ha az OpenCL eszköz számítási egységeinek számát 8-ra növelnénk! 

20. (★★) Határozza meg Gustafson-törvényének segítségével, hogy mennyivel több részecske mozgását 

szimulálhatnánk adott időkereten belül, ha az OpenCL eszköz számítási egységeinek számát 8-ra növelnénk! 
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8. fejezet - Összetett alkalmazások 

A gond az, hogy talán soha többé nem lesznek már egyprocesszoros eszközeink és a párhuzamos programozás 

területén még nagyon sok a megoldatlan probléma. 
— Alex Bachmutsky, vezető mérnök a Nokia Siemens Networks részlegénél 

1. Bevezetés 

Az előző fejezetekben 5 különböző párhuzamos programozási technológiával ismerkedtünk meg: auto-

vektorizálás; szál alapú párhuzamosítás pragmákkal (OpenMP); szál alapú párhuzamosítás a szálak explicit 

menedzselésével (Pthreads); folyamat alapú párhuzamosítás elosztott rendszerekre (OpenMPI); OpenCL 

heterogén környezetekre. Bár teljesen független szabványokról van szó, az implementációk szintjén már nem 

olyan éles a határvonal: sok esetben egymásra építenek (az OpenMPI függvények mögött dolgoznak Pthreads 

alapú szálak, erre az implementáció vizsgálata nélkül is következtethetünk, ha megnézzük milyen fordítási 

kapcsolók beállítását írja elő az mpicc szkript), vagy azonos alacsonyszintű eszközöket használnak (például az 

OpenMP és a Pthreads). Ugyanakkor az egyes technológiák nyilvánvalóan nem a legmegfelelőbbek tetszőleges 

probléma megoldására. Például, ha az OpenMPI-nál megvalósított dinamikus ütemezésre, illetve a feldolgozás 

állapotának kijelzésére gondolunk, érezhető, hogy bár működő megoldásokat adtunk, azok nem elegánsak, sőt, 

kicsit erőltetettnek tűnhetnek. Ezek alapján joggal következtethetünk arra, hogy a gyakorlatban a technológiák 

együttesen is alkalmazhatók, mitöbb, sok problémát csak együttes alkalmazásukkal tudunk igazán elegánsan 

megoldani. 

Van azonban egy fontos kérdés, amelyről mindezidáig nem ejtettünk szót: ha egy függvényt több szálból hívunk 

egyszerre, nem okozhat-e problémát a függvény végrehajtásában? Milyen problémára is kell itt gondolni? Ha 

egy függvény globális adatszerkezeteket, mint erőforrásokat használ, még kölcsönös kizárás esetén is 

tapasztalhatunk helytelen működést. Ennek szemléltetésére tekintsük a következő példát. 

Az ANSI C specifikálja a strstr függvényt, amellyel egy sztring előfordulásainak mutatóit kereshetjük egy 

sztringben. Olyan alkalmazást készítünk, amely első parancssori argumentumában keresi a második parancssori 

argumentum nem átfedő előfordulásait és ha ilyet talál, akkor az első argumentumnak a második 

előfordulásaival kezdődő részsztringjeit a kimenetre írja. Az strstr függvény felhasználásával ez az alábbi 

módon történhet. 

8.1. példa - strstr-test.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  char* p= argv[1]; 

  while ( p= strstr(p, argv[2]) ) 

  { 

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

    fflush(stdout); 

 

    p+= strlen(argv[2]); 

  } 

 

  return 0; 

} 

 

user@home> ./strstr-test aaaabbaaaaaabbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb ab 

abbaaaaaabbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbbaaaabbbbbbbb 

abbbbbbbb 
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A program kitűnően működik, azonban a strstr függvény használata erre a célra kicsit nehézkes, ugyanis a 

főprogramban, az alkalmazás logikába kell beépíteni azt, hogy mindig a megfelelő, a legutóbbi előfordulás után 

keressük csak a következő előfordulást. Könnyen írhatunk azonban egy burkoló függvényt strstr2, amely egy 

globális változó használatával egyszerűbbé teszi a főprogramot: 

8.2. példa - strstr-test2.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

int position= 0; 

 

char* strstr2(char* a, char* b) 

{ 

  char* tmp= strstr(a + position, b); 

  if ( tmp == NULL ) 

    position= 0; 

  else 

    position= (tmp - a) + strlen(b); 

  return tmp; 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  char* p; 

  while ( p= strstr2(argv[1], argv[2]) ) 

  { 

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

    fflush(stdout); 

  } 

 

  return 0; 

} 

 

user@home> ./strstr-test2 aaaabbaaaaaabbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb ab 

abbaaaaaabbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbbaaaabbbbbbbb 

abbbbbbbb 

A főprogram tehát egyszerűbb, könnyebben olvasható lett, a strstr2 hasonló funkcionalitást nyújt, mint az 

objektum-orientált nyelvek hasonló célú eszközei, iterátorai. A korábban említett probléma akkor jelentkezik, ha 

ezt a függvényt párhuzamosan szeretnénk használni: a következő példában 2-2 parancssori argumentumot 

dolgozunk fel az előzőhöz hasonló módon, 2 szálon, OpenMP technológiával. 

8.3. példa - strstr-test3.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <omp.h> 

 

int position= 0; 

 

char* strstr2(char* a, char* b) 

{ 

  char* tmp= strstr(a + position, b); 

  if ( tmp == NULL ) 

    position= 0; 

  else 

    position= (tmp - a) + strlen(b); 

  return tmp; 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 
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  char* p; 

  #pragma omp parallel sections num_threads(2), private(p) 

  { 

    #pragma omp section 

    { 

      while ( p= strstr2(argv[1], argv[2]) ) 

      { 

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

 fflush(stdout); 

      } 

    } 

    #pragma omp section 

    { 

      while ( p= strstr2(argv[3], argv[4]) ) 

      { 

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

 fflush(stdout); 

      } 

    } 

  } 

 

  return 0; 

} 

 

user@home> ./strstr-test aaaabbaaaaaabbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb ab 

ccccccddcdddcccddddddcdcdddddccddddd cd 

abbaaaaaabbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbbaaaabbbbbbbb 

abbbbbbbb 

cddcdddcccddddddcdcdddddccddddd 

cddcdddcccddddddcdcdddddccddddd 

cdddcccddddddcdcdddddccddddd 

cddddddcdcdddddccddddd 

cdcdddddccddddd 

cdddddccddddd 

cddddd 

user@home> ./strstr-test aaaabbaaaaaabbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb ab 

ccccccddcdddcccddddddcdcdddddccddddd cd 

abbaaaaaabbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

cddcdddcccddddddcdcdddddccddddd 

cddddd 

abbbaaaabbbbbbbb 

abbaaaaaabbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbbbaabbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbaaaaabbbaaaabbbbbbbb 

abbbaaaabbbbbbbb 

abbbbbbbb 

Egy futtatás eredményére rápillantva akár helyes is lehet a kódunk, azonban ha megvizsgáljuk a kimenetet, vagy 

összehasonlítjuk két egymást követő futtatás eredményét, akkor azt kell látnunk, hogy nem csak a sorrend 

különbözik a kimenetben, hanem rossz az eredmény. Némely sztringek kétszer jelennek meg, más megoldások 

pedig egyszer sem. A hiba természetesen abból származik, hogy a strstr2 függvény működésének segítéséhez 

definiált globális változót most két szál használja egyszerre, így annak értéke a feldolgozás állapotával 

inkonzisztens módon változhat. Tehát a strstr2 függvényt nem használhatjuk több szálból. 

A strstr2-től életszerűbb példát is találhatunk. A strtok függvény segítségével egy sztringet tokenizálhatunk, 

úgy, hogy első hívásakor átadjuk a tokenizálandó sztringet, és az elválasztó karaktereket, majd további 

hívásainál már csak az elválasztó karaktereket kell átadnunk, továbbra is az első hívásakor átadott sztringen 

dolgozik. Nyilvánvaló, hogy az első hívás alkalmával paraméterként kapott sztringet olyan adatszerkezetben 

tárolja, amely a hatásköre az egész program. Több szálból párhuzamosan hívva azonban ismét helytelen 

működést kapunk, hiszen a szálak rendre felülírják a háttérben tárolt mutatókat. 

Hasonló szituáció nagy, összetett könyvtárak használata esetén is előfordulhat, például a PNG ({Portable 

Network Graphics) típusú fájlokat nyitunk meg párhuzamosan a libpng könyvtár függvényeinek segítségével, 
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nem lehetünk biztosak benne, hogy a megfelelő függvények nem ,,akadnak össze'' a háttérben, azaz nem írják 

felül egymás adatait egy olyan globális struktúrában, ami a libpng specifikációban nem is szerepel. 

Ellenpéldaként tekintsük azonban a printf függvényt, amely a strtok-hoz hasonlóan az ANSI C sztenderd 

könyvtár része. A jegyzet során a legegyszerűbb példaprogramok esetén úgy győződtünk meg a párhuzamos 

végrehajtásról, hogy a konzolra írt üzeneteket különböző futtatások során különböző sorrendben láttuk, és a 

változó sorrendet a szálak vagy folyamatok futtatásról-futtatásra változó ütemezésének tulajdonítottuk. Miért 

nem fordult elő az egyszer sem, hogy a következőhöz hasonló kimenetet láttunk volna? 

user@home> ./hello-openmp 

HelHello wworlorldd 

Ha a szálak egyszerre írnak a kimenetre, azaz közösen, osztott módon használják a konzolt és nem végeztünk 

kölcsönös kizárást, hogyan lehetséges, hogy sohasem keveredtek össze az egyszerre történő konzolra írások 

betűi? Ez a példa ellentmondani látszik a strtok esetének. 

A korábbiakban felvetett problémák és szál-biztosság (thread safety) kérdésköréhez tartoznak. Szál-biztosnak 

nevezünk egy függvényt, ha az akkor is helyesen működik, ha több szálból egyszerre hívjuk. A szál-biztosságról 

az egyes specifikációk ritkán szólnak. Például az ANSI C szabványban egyetlen helyen sem fordul elő a ,,szál'' 

szó, a szabvány egyáltalán nem foglalkozik szálakkal. A szál-biztosság kérdését az egyes specifikációk 

többnyire az implementációra bízzák. Ha meg akarunk győződni róla, hogy egy konkrét programkönyvtár adott 

függvénye szál-biztos-e, akkor arról többnyire csak a programkönyvtár dokumentációját böngészve 

győződhetünk meg. Például a GCC implementációjában az ANSI C printf függvénye szál-biztos (thread safe), 

míg a strtok nem szál-biztos. Előfordulhatnak olyan implementációk (pl. a GCC régebbi verziói), amelyekben 

a printf nem szál-biztos. Ugyanakkor paraméterezéséből kifolyólag a strtok valószínűleg egyetlen 

implementációban sem szál-biztos. 

Napjainkban a szál-biztosság kérdése fontosabb, mint valaha. Az egyprocesszoros számítógépek korában a 

funkcionális párhuzamosítás paradigmáját alkalmazva a különböző szálak különböző feladatokat végeztek, sőt, 

a legtöbb szál sokszor alvó állapotban van egy feltétel teljesüléséig, így viszonylag ritkán került sor arra, hogy 

ugyanazt a függvényt ugyanakkor, így a szál-biztosság kérdése sem volt annyira fontos. A többprocesszoros 

asztali számítógépek megjelenésével azonban lehetőség nyílik valódi adatpárhuzamosítás megvalósítására, 

amely során az egyes szálak ugyanazon feladatokat hajtják végre, ugyanazon függvényeket hívják, így ezúttal 

függvényhívásokért is kialakulhat a korábbiakban leírt versenyhelyzet. Természetesen szál-biztos függvények 

esetén ez nem jelent problémát, ellenkező esetben azonban alternatív megoldásokat kell találni, például 

kölcsönös kizárást. Természetesen többprocesszoros számítógépek már nagyon régen léteznek (csak az asztali 

számítógépek területén jelentett áttörést az első kétmagos processzorok megjelenése 2005-ben), így fontos 

megjegyezni, hogy nagyon sok szál-biztos programkönyvtár származik a 80-as 90-es évekből is. Jó példa erre a 

GNU Scientific Library (GSL), amely a leggyakrabban használt numerikus módszereket magában foglaló, 

tudományos célú, nyílt forráskódú programkönyvtár. A GSL szál-biztosságáról például dokumentációjának 

2.12-es pontja alapján győződhetünk meg, ebből származik az alábbi idézet: 

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. ... 

Azon kívül, hogy külső szoftverek esetén ügyelnünk kell a szál-biztosság kérdésére, érdemes saját eszközeinket, 

elsősorban függvényeinket is szál-biztosan megvalósítani. Ennek legegyszerűbb módja természetesen a globális 

változók használatának elkerülése. Jóllehet, a globális változók felgyorsíthatják programokat, mivel kevesebb 

paraméter átadását teszik szükségessé, s ugyanezen okból kényelmes interfészeket biztosíthatnak, mégis 

figyelmesen kell bánnunk velük, ha eszközeinket többszálú környezetben is használni szeretnénk. Egy egyszerű 

és gyakran alkalmazott alternatív lehetőség, hogy egyes függvényekből két verziót biztosítanak, egy szál-biztos 

és egy nem szál-biztos verziót. Kimondatlanul, de a korábbiakban is törekedtünk arra, hogy függvényeink szál-

biztosak legyenek, az illesztett-szűrés során megvalósított eszközök egyike sem épített globális változókra, 

adatszerkezetekre. Ez az oka annak is, hogy Pthreads használata esetén is törekedtünk arra, hogy a párhuzamos 

végrehajtáshoz szükséges minden adatszerkezetet a szálak paramétereként kapott struktúra részeként adjunk át, s 

nem pedig globális változók formájában, hiszen most már láthatjuk, hogy az előbbi megvalósítás szál-biztos 

kódot eredményez, azaz szükség esetén a többszálú applyFS függvényt is hívhatjuk több szálból egyszerre, míg 

az utóbbi megvalósítás nem szál-biztos függvényhez vezet. 

A fejezet hátralévő részében az egyes párhuzamos programozási technológiák kombinációinak lehetőségeit 

vizsgáljuk meg röviden. Mivel ez a témakör független a specifikációktól, ezért egy gyakorlati alkalmazáson, az 
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illesztett szűrésen keresztül mutatunk be a technológiák összetett alkalmazásának néhány gyakori 

megközelítését. 

2. Auto-vektorizálás 

Ahogy arról az auto-vektorizálás tárgyalásakor láthattuk, ezen technológia a processzorok nagyon alacsony 

szintű lehetőségeit használja párhuzamosításra, az auto-vektorizálás szintjén nem jelenik meg szál vagy 

folyamat, mint fogalom, így nem kell foglalkoznunk szál-biztossággal sem. Az auto-vektorizálás tehát bármely 

más technológiával használható egyszerre, és ki nem mondva eddig is használtuk, hiszen az auto-vektorizálás az 

-O3 szintű optimalizálásnak része. 

3. OpenMP + Pthreads 

OpenMP használata esetén optimális esetben nem kell függvényeket használnunk. Ha mégis OpenMP 

függvényeket használunk, azokat legtöbbször parallel régióban tesszük és tettük az OpenMP tárgyalásakor is. 

Ez természetesen probléma nélkül kivitelezhető, hiszen a legtöbb OpenMP függvény azon célból született, hogy 

azokat párhuzamosan használjuk (például egy szál azonosítójának lekérdezésére), így nem meglepő, hogy az 

OpenMP függvényei szál-biztosak. 

Hasonlóan, a Pthreads függvények is szál-biztosak. Példaként gondoljunk csak arra, hogy az egyes mutex-

változókat rendre párhuzamosan próbáltuk zárni a pthread_mutex_lock függvénnyel és bár nem beszéltünk 

szálbiztosságról, helyes működést feltételezhettünk. 

Az OpenMP és Pthreads kombinált használata esetén már figyelmesen kell eljárnunk. Bár mindkét eszközzel 

osztott memória modellre valósíthatunk meg szál alapú párhuzamosítást, a megközelítések gyökeresen másak. 

Egyik fontos különbség, hogy az OpenMP-t a fordítóprogramnak kell támogatnia. Ha nem támogatja, akkor is 

lefordítható és futtatható a kódunk csak éppen szekvenciális végrehajtással fog működni. Ugyanakkor, a 

Pthreads egy külső könyvtár és bár számos implementációval rendelkezik, azok platform-függő elemeket is 

tartalmaznak, így a Pthreads használata esetén kódunk korlátozottan lesz hordozható. 

Jóllehet, OpenMP-vel sok mindent meg lehet valósítani, elsősorban a forró pontokhoz tartozó ciklusok 

párhuzamosítására lett kitalálva, segítségével nagyon gyorsan adhatunk párhuzamos végrehajtási funkciókat 

programunkhoz. Pthreads használatával az OpenMP-nél jóval összetettebb és kifinomultabb, funkcionális 

feladatokat tudunk megvalósítani explicit módon, így a Pthreads és az OpenMP általában egymásnak nem 

vetélytársai. Ugyanazon programban használhatunk Pthreads eszközöket funkcionális párhuzamosításra és az 

egyes funkcionális részeken belül OpenMP eszközöket adatpárhuzamosításra. Együttes használatuk esetén 

elsősorban azonban fokozottan kell ügyelni a programhelyességre. Például, ha párhuzamosan futó OpenMP 

szálakból hívjuk az azokat indító Pthreads szál befejezését kezdeményező pthread_exit függvényt, akkor a 

specifikáció szerint a pthread_exit első hívása során az szál blokkoló állapotba kerül, egészen addig, amíg a 

belőle indított szálak be nem fejezik működésüket. Azonban ez nem vonatkozik OpenMP szálakra, így a 

Pthreads szál befejeződik, a benne indított további OpenMP szálak pedig futó állapotban maradnak, s ez 

meghatározhatatlan viselkedéshez vezethet. 

4. OpenMPI + OpenMP 

Az OpenMP és OpenMPI együttes használata egy nagyon erős eszközt ad kezünkbe, nagyon könnyen 

használhatjuk ki vele egy számítógép klaszter processzorainak teljes számítási kapacitását. Az együttes 

alkalmazásokat tekintve két lehetőségünk van: 

• A különböző csomópontokon elinduló programunk példányai tekinthetjük különböző vezérlési utakat bejáró 

egyszerű szekvenciális programoknak. A vezérlési utak bármelyikén indíthatunk szálakat, azaz 

elhelyezhetünk OpenMP alapú parallel régiókat anélkül, hogy ezekben MPI függvényeket kellene hívnunk. 

Ebben az esetben a szál-biztosság kérdésével nem kell foglalkoznunk. 

• A programunkat úgy szervezzük, hogy az egyes OpenMP szálakban is sor kerülhet MPI függvényhívásra. Ez 

a megközelítés nagyon sok buktatóhoz vezethet, mert az MPI függvények nyilvánvalóan nagyon sok globális 

adatszerkezettel dolgoznak a háttérben, azok párhuzamos manipulálása nem várt eredményekhez, az 

MPI_Send és MPI_Recv függvények nem megfelelő sorrendben történő hívásai program fennakadásokhoz, 
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holtpontokhoz vezethetnek. Az ehhez hasonló szituációkat kerülni kell, ökölszabályként tartsuk be azt a 

szabályt, hogy OpenMP szálból nem hívunk MPI függvényt! 

Az MPI szabvány kimondja, hogy elméletileg minden MPI függvény implementálható szál-biztos módon, 

azonban nagyon sokáig nem volt olyan MPI implementáció, amely valóban szál-biztos lett volna. Elméletileg az 

OpenMPI sajátossága, hogy gondoskodik a szálbiztosságról, azonban az előzőkben láthattuk, hogy a szál-

biztosságon túl a kommunikációs függvények megfelelő sorrendű hívásaira is figyelmet kell szentelni, ez pedig 

a szálak változó ütemezése miatt csak rengeteg kommunikációval, zárakkal, stb. kivitelezhető, így az 

legegyszerűbb, ha ilyen esetben átgondoljuk a problémát és akár kódunk átszervezésével új megoldást találunk. 

Szemléltetésképpen az alábbiakban az illesztett szűrés dinamikusan, ütemezett, monitorozott OpenMPI 

implementációját alakítjuk át OpenMP használatával. 

8.4. példa - filter.c:113-191 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int rank, range[2]= {0,0}; 

  int size= 5000; 

 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

 

  omp_set_nested(1); 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    int nprocs, actual= 0, flag; 

    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nprocs); 

 

    #pragma omp parallel sections shared(actual, imn, nprocs, size), private(range, 

flag) 

    { 

      #pragma omp section 

      { 

 #pragma omp parallel num_threads(nprocs-1), shared(actual, imn, nprocs, size), 

private(range, flag) 

 { 

   int threadId= omp_get_thread_num(); 

   while ( 1 ) 

   { 

     #pragma omp critical 

     { 

       if ( actual < imn ) 

       { 

  flag= 1; 

  range[0]= actual; 

  actual+= size; 

  range[1]= actual < imn ? actual : imn; 

       } 

       else 

       { 

  flag= 0; 

  range[0]= range[1]= -1; 

       } 

     } 

 

     MPI_Send(&range, 2, MPI_INT, threadId + 1, 0, MPI_COMM_WORLD); 

 

     if ( !flag ) 

       break; 

 

     MPI_Recv(output->content + range[0], range[1] - range[0], MPI_FLOAT, threadId + 1, 

threadId + 1, MPI_COMM_WORLD, NULL); 

   } 

 } 

      } 

      #pragma omp section 
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      { 

 while ( actual < imn ) 

 { 

   printf("%f%%", ((double)actual)/imn*100); 

   fflush(stdout); 

   sleep(1); 

   printf("\r"); 

 } 

      } 

    } 

  } 

  else 

  { 

    int i; 

    while ( 1 ) 

    { 

      MPI_Recv( &range, 2, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

 

      if ( range[1] - range[0] == 0 ) 

 break; 

 

      #pragma omp parallel for schedule(dynamic) 

      for ( i= range[0]; i < range[1]; ++i ) 

 output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

 

      MPI_Send( output->content + range[0], range[1] - range[0], MPI_FLOAT, 0, rank, 

MPI_COMM_WORLD); 

    } 

  } 

} 

 

A kód nagyban leegyszerűsödött, annak ellenére, hogy továbbra is dinamikusan osztja szét a feladatokat az 

OpenMPI dolgozó folyamatok között, sőt, az egyes dolgozó folyamatok is dinamikusan osztják szét a 

feladatokat a ciklust végrehajtó szálak között. A feladatokat a folyamatok vezérlését továbbra is az OpenMPI 

által kiosztott azonosító rank alapján osztjuk szét. A dolgozó folyamatokban az OpenMP egy soros 

alkalmazásával minden elérhető processzort felhasználunk a végrehajtásra. A vezérlő folyamatban első szinten a 

dinamikusan ütemező és a monitorozást végrehajtó szálakat különítjük el, majd az ütemező szálon belül annyi 

szálat indítunk, ahány dolgozó folyamatunk van. Minden szál egy folyamattal történő kommunikációért felel. A 

nehezen követhető nem-blokkoló függvények helyett használhatunk blokkoló kommunikációs függvényeket, 

hiszen most már nem a főprogram futását fogják blokkolni, hanem az egyes szálakét, így nem akasztják meg az 

ütemezést. Vegyük észre, hogy a beágyazott OpenMP alapú párhuzamos régiók használatához be kellett 

kapcsolnunk a beágyazott párhuzamosítást. 

Természetesen a főprogramból is kikerül az OpenMPI alapú monitorozó folyamat vezérlési útja, így az a 

szokásos, egyszerű főprogramunk formáját ölti. 

Az alkalmazás futtatása előtt néhány kiegészítő feladatunk van. Bár az OpenMPI szálbiztos, alapértelmezésként 

nincs bekapcsolva annak támogatása, hogy az egyes OpenMPI függvények szálakból is hívhatóak legyenek, 

ekkor programunk futásának eredménye meghatározhatatlan. Megjegyezzük, hogy ahhoz nincsen szükség erre a 

lépésre, hogy az alkalmazás bármely vezérlési útján olyan OpenMP alapú parallel régiót helyezzünk el, amely 

nem hív OpenMPI függvényeket. Akkor kell csak bekapcsolnunk a többszálúságot, mint opciót, ha a 

párhuzamosan futó szálakból is szeretnénk OpenMPI függvényeket hívni. 

A szálak támogatásának bekapcsolását előbb a feltelepített OpenMPI környezetben kell ellenőriznünk. Erre 

használhatjuk az OpenMPI környezethez tartozó ompi_info programot, amellyel nagyon sok további hasznos 

információt kapunk a telepített implementációról. 

user@home> ompi_info 

... 

  Fortran90 profiling: yes 

          C++ exceptions: no 

          Thread support: posix (MPI_THREAD_MULTIPLE: yes, progress: no) 

           Sparse Groups: no 

  Internal debug support: no 

... 
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Az ompi_info kimenetének csak egy részletét vágtuk be, ebben található a ''Thread support'' bejegyzés, melyből 

azt láthatjuk, hogy a többszálúság, mint opció, be van kapcsolva, azonban ez alapértelmezetten nincs így. 

Bekapcsolásához saját OpenMPI fordítást kell csinálnunk, amely során az Automake alapú konfigurációs 

szkriptet legalább az alábbi opciókkal kell meghívnunk: 

user@home> ./configure --enable-mpi-thread-multiple --with-threads=posix 

Fordítás után az ompi_info alkalmazás kimenete a fentihez hasonló bejegyzést kell, hogy tartalmazzon. 

További kiegészítés, hogy az MPI eszközrendszert többszálú végrehajtás esetén nem az MPI_Init, hanem az 

MPI_Init_thread függvénnyel kell inicializálnunk. 
 

Specifikáció: 
int MPI_Init_thread( int* argc, 

                     char*** argv, 

                     int required, 

                     int* provided); 

Paraméterek: argc - A parancssori argumentumok számát 

tartalmazó változó mutatója. 

  argv - A parancssori argumentumok tömbjének 

mutatója. 

  required - Nevesített konstansokkal adhatjuk meg, 

hogy az OpenMPI szempontjából mennyire összetett 

módon használunk szálakat alkalmazásunkban: 

MPI_THREAD_SINGLE - alapértelmezett mód, csak 

egyetlen szál létezik; MPI_THREAD_FUNNELED - csak a 

vezérlő szál hív OpenMPI függvényeket; 

MPI_THREAD_SERIALIZED - biztosítjuk, hogy 

egyszerre csak egy szál hív OpenMPI függvényeket; 

MPI_THREAD_MULTIPLE - egyszerre több szál is hívhat 

OpenMPI függvényeket. 

  provided - Erre a címre kerül be azon nevesített 

konstans értéke, amelynek megfelelő többszálúságot az 

elérhető OpenMPI implementáció támogatni tudja. 

Visszatérési érték: Sikeres végrehajtás esetén 0, ellenkező esetben 

hibakód. 

A teljesség kedvéért az alábbiakban megadjuk az MPI_Init_thread függvény hívásával kiegészített 

főprogramot. 

8.5. példa - main.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <filter.h> 

#include <pgm.h> 

#include <image.h> 

#include <stopper.h> 

#include <mpi.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  if ( argc < 6 ) 

    return printf("Hasznalat: %s <input.pgm> sigma ntheta gamma <output.pgm>\n", 

argv[0]); 

 

  float sigma, gamma; 

  int ntheta; 

  int rank; 

  image* input, *output; 

  stopper st; 

 

  startS(&st); 
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  int provided; 

  MPI_Init_thread(&argc, &argv, MPI_THREAD_MULTIPLE, &provided); 

 

  sigma= atof(argv[2]); 

  ntheta= atoi(argv[3]); 

  gamma= atof(argv[4]); 

 

  input= readPGMImage(argv[1]); 

  output= createI(input->rows, input->columns); 

  filterSet* gfs= createGFS(sigma, ntheta, 9, 0, gamma, input->columns); 

 

  applyFS(gfs, input, output); 

 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

  if ( rank == 0 ) 

    writePGMImage(argv[5], output); 

 

  destroyI(input); 

  destroyI(output); 

  destroyFS(gfs); 

 

  stopS(&st); 

  if ( rank == 0 ) 

    tprintf(&st, "\n"); 

 

  MPI_Finalize(); 

 

  return 0; 

} 

 

5. OpenMPI + Pthreads 

Az OpenMPI és Pthreads kombináció az előző szakaszban megbeszéltekkel analóg módon használható. Röviden 

összefoglalva: egy OpenMPI folyamat vezérlési útján tetszőleges helyen szabadon hozhatunk létre és 

dolgozhatunk szálakkal, egészen addig, amíg a szálak nem hívnak MPI függvényeket. Ha a szálak MPI 

függvényeket hívnak, akkor viszont nagyon körültekintően kell eljárnunk: mindenekelőtt ellenőrizzük, hogy az 

OpenMPI implementáció elérhető fordítása támogatja-e az MPI függvények több szálból történő hívását. Ha 

nem, akkor helyes kód esetén is helytelen működést kapunk. Ha igen, akkor kódunk szervezése során különösen 

ügyeljünk arra, hogy minden küldő és fogadó függvénynek kell, hogy legyen párja a megfelelő folyamatban. 

Ökölszabályként ismét kiemelhetjük, hogy csak akkor hívjunk MPI függvényeket szálakból, ha biztosak 

vagyunk benne, hogy a kód helyes. 

Az alábbiakban bemutatjuk az illesztett szűrés OpenMPI implementációját, ahol a folyamatok és a 

folyamatokon belül induló szálak dinamikus ütemezését, valamint az állapotkijelzést egyaránt Pthreads 

szálakkal oldjuk meg. A kód tehát több-kevésbé ugyanazzal a funkcionalitással rendelkezik, mint az előző 

szakaszban bemutatott, OpenMPI-t és OpenMP-t használó megoldás, azonban a Pthreads tulajdonságaiból 

kifolyólag a kód jóval hosszabb lesz. A szálbiztosságot szem előtt tartva nem használunk globális változókat, 

azonban három konstanst létrehozunk: WORKER_THREADS - a dolgozó folyamatokon induló dolgozó szálak 

száma; MPI_SIZE - az OpenMPI folyamatoknak dinamikusan ütemezett képpont tartomány mérete; 

PTHREAD_SIZE - a dolgozó szálaknak dinamikusan ütemezett képpont tartomány mérete. 

Három különböző feladatú szálat indítunk, ezért három void* f(void*) specifikációjú függvényt kell írnunk. 

A dolgozó szálakban a munkát a worker függvények végzik majd, mint szálak. Paraméterként a korábbihoz 

hasonló struktúrát kapnak. 

8.6. példa - filter.c:170-206 

 

typedef struct workerParameter 

{ 

  int size; 

  int* actual; 

  int imn; 

  image* input; 
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  image* output; 

  filterSet* fs; 

  pthread_mutex_t* mutex; 

} workerParameter; 

 

void* worker(void* p) 

{ 

  workerParameter* parameter= (workerParameter*)p; 

  int begin, end, i; 

 

  while( 1 ) 

  { 

    pthread_mutex_lock(parameter->mutex); 

    if ( *(parameter->actual) < parameter->imn ) 

    { 

      begin= *(parameter->actual); 

      end= *(parameter->actual) + parameter->size < parameter->imn ? *(parameter-

>actual) + parameter->size : parameter->imn; 

      (*parameter->actual)+= parameter->size; 

    } 

    else 

    { 

      pthread_mutex_unlock(parameter->mutex); 

      pthread_exit(NULL); 

    } 

    pthread_mutex_unlock(parameter->mutex); 

 

    for ( i= begin; i < end; ++i ) 

      parameter->output->content[i]= applyFSn(parameter->fs, parameter->input, i); 

  } 

  pthread_exit(NULL); 

} 

 

A vezérlő folyamatban ütemezést megvalósító szál a scheduler függvényt futtatja, s paramétereit a 

schedulerParameter típussal kezeljük. A korábbiakhoz hasonlóan, a monitorozó szál szintén 

schedulerParameter típusú paramétert kap, hiszen ebben minden jelen van, ami az állapotkijelzéshez kell. 

Megjegyezzük, hogy a tisztán Pthread technológiát használó megvalósítással szemben most nem elegendő egy 

paramétert létrehoznunk, hiszen most minden szál kap egy tényleges, dedikált értéket: annak a folyamatnak az 

OpenMPI azonosítóját, amelyikkel kommunikálnia kell. 

8.7. példa - filter.c:113-168 

 

typedef struct schedulerParameter 

{ 

  int* actual; 

  int size; 

  int imn; 

  pthread_mutex_t* mutex; 

  int id; 

  image* output; 

} schedulerParameter; 

 

void* monitor(void* p) 

{ 

  schedulerParameter* parameter= (schedulerParameter*)p; 

  while ( 1 ) 

  { 

    pthread_mutex_lock(parameter->mutex); 

    if ( *(parameter->actual) < parameter->imn ) 

    { 

      pthread_mutex_unlock(parameter->mutex); 

      pthread_exit(NULL); 

    } 

    printf("%f%%\n", (float)(*(parameter->actual))/(parameter->imn)*100); 

    pthread_mutex_unlock(parameter->mutex); 

    fflush(stdout); 

    sleep(1); 

  } 
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} 

 

void* scheduler(void* p) 

{ 

  schedulerParameter* parameter= (schedulerParameter*)p; 

  int range[2]; 

 

  while ( 1 ) 

  { 

    pthread_mutex_lock(parameter->mutex); 

 

    if ( *(parameter->actual) < parameter->imn ) 

    { 

      range[0]= *(parameter->actual); 

      range[1]= *(parameter->actual) + parameter->size < parameter->imn ? *(parameter-

>actual) + parameter->size : parameter->imn; 

      (*parameter->actual)+= parameter->size; 

    } 

    else 

      range[0]= range[1]= -1; 

 

    pthread_mutex_unlock(parameter->mutex); 

 

    MPI_Send(&range, 2, MPI_INT, parameter->id, 0, MPI_COMM_WORLD); 

 

    if ( range[0] == range[1] ) 

      break; 

 

    MPI_Recv(parameter->output->content + range[0], range[1] - range[0], MPI_FLOAT, 

parameter->id, 0, MPI_COMM_WORLD, NULL); 

  } 

} 

 

Végül az applyFS függvény, amely lényegében csak a szálak indításáról és csatolásáról gondoskodik. 

8.8. példa - filter.c:208-284 

 

#define WORKER_THREADS 2 

#define MPI_SIZE 10000 

#define PTHREAD_SIZE 1000 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int rank, range[2]= {0,0}; 

 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

 

  if ( rank == 0 ) 

  { 

    int nprocs, actual= 0, i; 

    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nprocs); 

 

    schedulerParameter* parameters= 

(schedulerParameter*)malloc(sizeof(schedulerParameter)*(nprocs-1)); 

    pthread_t* ids= (pthread_t*)malloc(sizeof(pthread_t)*(nprocs-1)); 

    pthread_t monitorId; 

    pthread_mutex_t mutex; 

    pthread_mutex_init(&mutex, NULL); 

 

    for ( i= 0; i < nprocs-1; ++i ) 

    { 

      parameters[i].actual= &actual; 

      parameters[i].imn= imn; 

      parameters[i].size= MPI_SIZE; 

      parameters[i].output= output; 

      parameters[i].mutex= &mutex; 

      parameters[i].id= i + 1; 

    } 
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    pthread_create(&monitorId, NULL, monitor, parameters); 

 

    for ( i= 0; i < nprocs-1; ++i ) 

      pthread_create(ids + i, NULL, scheduler, parameters + i); 

    for ( i= 0; i < nprocs-1; ++i ) 

      pthread_join(ids[i], NULL); 

  } 

  else 

  { 

    int i; 

    workerParameter parameters[WORKER_THREADS]; 

    pthread_t ids[WORKER_THREADS]; 

    int actual; 

    pthread_mutex_t mutex; 

    pthread_mutex_init(&mutex, NULL); 

 

    while ( 1 ) 

    { 

      MPI_Recv( &range, 2, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE); 

 

      if ( range[1] == range[0] ) 

 break; 

 

      actual= range[0]; 

      imn= range[1]; 

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

      { 

 parameters[i].actual= &actual; 

 parameters[i].imn= imn; 

 parameters[i].size= PTHREAD_SIZE; 

 parameters[i].input= input; 

 parameters[i].output= output; 

 parameters[i].fs= fs; 

 parameters[i].mutex= &mutex; 

      } 

 

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

 pthread_create(ids + i, NULL, worker, parameters + i); 

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

 pthread_join(ids[i], NULL); 

 

      MPI_Send( output->content + range[0], range[1] - range[0], MPI_FLOAT, 0, 0, 

MPI_COMM_WORLD); 

    } 

  } 

} 

 

Bár a megvalósítás hosszabb, a tisztán OpenMPI eszközökkel megvalósított dinamikus ütemezéstől talán 

könnyebben értelmezhető, hiszen a kommunikációs függvények blokkoló változatait használhatjuk, és nem 

utolsó sorban az egyes folyamatok szálakon végzik a feldolgozást, amelyek ütemezése szintén dinamikusan 

történik. Akárcsak az előző szakaszban bemutatott kóddal, ezzel is kihasználhatjuk egy számítógép klaszter 

processzorainak teljes számítási kapacitását, úgy, hogy az applyFS függvény specifikációján nem is 

változtattunk. Ez persze egyrészt előny a könyvtárra építő alkalmazások szinte módosítás nélkül használhatók, 

másrészt hátrány is lehet, hiszen a kód átszervezésével még hatékonyabb kódot készíthetnénk. Mint már azt oly 

sokszor láthattuk, itt is az alkalmazásnak, felhasználásnak megfelelően a programozónak kell kompromisszumra 

jutnia. 

6. OpenCL 

Természetesen az OpenCL eszközön futó kerneleknek semmi köze nincsen a gazdaprogramon futó szoftverhez, 

így az egyetlen kérdés, hogy az OpenCL gazdaprogramra szánt függvényeit milyen feltételek mellett 

használhatjuk szálakból/folyamatokból. Folyamat alapú párhuzamosítási megoldások esetén (például OpenMPI) 

az OpenCL nagyon egyszerűen integrálható: az MPI eszközökkel particionáljuk a feldolgozandó adathalmazt, 

majd minden folyamat eléri az adott gazdagép OpenCL eszközét/eszközeit és megfelelő kernelek párhuzamos 

végrehajtásával feldolgozza az adatokat. Az OpenCL 1.1-es verzió óta a gazdaprogramban használható OpenCL 
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könyvtári függvények mindegyike szál-biztos, azaz több szálból akár egyszerre is dolgozhatunk ugyanazon 

környezetben vagy egyszerre több szálból is helyezhetünk el feladatokat egyazon parancssorban, így az OpenCL 

eszközök használata könnyen integrálható sokszálú programok esetén is. 

7. Összefoglalás 

A párhuzamosítási eszközrendszerek együttes használata rendkívül hatékony és elegáns alkalmazások készítését 

teszi lehetővé, ha a szál-biztosság kérdéseit megfelelően kezeljük. A jegyzet során bemutatott technológiák szál-

biztosságát tárgyaltuk, azonban a legtöbb gyakorlati alkalmazásban elengedhetetlen külső könyvtárak 

használata, s ezek szál-biztossága többnyire csak a könyvtárak dokumentációjának átolvasása során deríthető ki. 

Az eszközök együttes használata ugyanakkor lehetővé teszi, hogy egyetlen szoftvert megírva, egyetlen gépen 

elindítva egy egész klaszter számítási kapacitását maximálisan kihasználjuk. A különböző hardverelemek 

együttes használatából kifolyólag ugyanakkor az ütemezést nagyon dinamikusan kell megvalósítanunk, hiszen a 

heterogén környezetben kiemelten számíthatunk arra, hogy bizonyos hardverelemek akár nagyságrendekkel 

lassabban dolgozhatnak, mint más hardvereszközök. 

Ha felkeltettük az olvasó érdeklődését a párhuzamos programozási eszközök összetett alkalmazásai iránt, 

ajánljuk a [15] és [14] könyveket, melyek jegyzetünkhöz hasonlóan az OpenMP, OpenMPI és Pthreads 

eszközrendszerekkel és azok együttes használatával foglalkoznak. 

8. Feladatok 

1. (★) Végezzen sebességteszteket saját hardverkörnyezetében a fejezetben bemutatott kódokkal, hasonlítsa 

össze a szekvenciális végrehajtású, tisztán OpenMP, Pthreads és OpenMPI-t alkalmazó megoldásokkal, 

ábrázolja és értelmezze az eredményeket! 

2. (★★★) Készítse el a π értékét közelítő alkalmazás (lásd 5. szakasz 1. feladat) OpenMP, OpenMPI és 

OpenCL technológiákat ötvöző implementációját! 

3. (★★★) Készítse el az illesztett szűrés OpenMPI-t és OpenCL-t ötvöző párhuzamosítását! 

4. (★★★) Vizsgálja meg az OpenMP és Pthreads eszközökkel párhuzamosított illesztett szűrést és állapítsa 

meg, hogy a létrehozott megoldások szál-biztosak-e! Módosítsa az illesztett szűrés OpenMP és Pthreads 

eszközökkel megvalósított párhuzamosítási megoldásait úgy, hogy azok szál-biztosak legyenek! 

5. (★★★) Készítsen kNN-osztályozás implementációt úgy, hogy az egy számítógépklaszter processzorainak 

teljes számítási kapacitását ki tudja aknázni, a megoldáshoz használja az OpenMPI és OpenMP 

technológiákat! 

6. (★★★) Készítsen kNN-osztályozás implementációt úgy, hogy az egy számítógépklaszter processzorainak 

teljes számítási kapacitását ki tudja aknázni, a megoldáshoz használja az OpenMPI és Pthreads 

technológiákat! 

7. (★★★) Egészítse ki a kNN-osztályozás előző feladatban leírt implementációját a feldolgozás állapotát 

monitorozó megoldással! 

8. (★★★) Készítse el a kNN-osztályozás OpenMPI-t és OpenCL-t ötvöző párhuzamosítását, mellyel egy 

számítógépklaszter GPU-inak teljes számítási kapacitása kiaknázható! 

9. (★★★) Amdahl-törvénye alapján határozza meg, hogy az OpenMPI és OpenMP technológiákat ötvöző kNN-

osztályozást megvalósító alkalmazásban mekkora sebességnövekedés érhető el rögzített méretű osztályozási 

probléma esetén, ha az OpenMPI végrehajtáshoz használt csomópontok számát 20-ra növeljük! 

10. (★★★) Amdahl-törvénye alapján határozza meg, hogy az OpenMPI és OpenMP technológiákat ötvöző 

kNN-osztályozást megvalósító alkalmazásban mekkora sebességnövekedés érhető el rögzített számú 

részecske szimulációja esetén, ha az csomópontokban a processzorok számát 8-ra növeljük! 

11. (★★★) Gustafson-törvénye alapján határozza meg, hogy az OpenMPI és OpenMP technológiákat 

ötvöző kNN-osztályozást megvalósító alkalmazásban mekkorára növelhetnénk a tanulóadatbázis méretét, 

hogy ugyanannyi idő alatt kapjunk megoldást egy adott (tetszőleges) méretű osztályozási problémára, ha az 

OpenMPI végrehajtáshoz használt csomópontok számát 20-ra növeljük! 
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12. (★★★) Gustafson-törvénye alapján határozza meg, hogy az OpenMPI és OpenMP technológiákat 

ötvöző kNN-osztályozást megvalósító alkalmazásban mekkorára növelhetnénk a tanulóadatbázis méretét, 

hogy ugyanannyi idő alatt kapjunk megoldást egy adott (tetszőleges) méretű osztályozási problémára, ha 

csomópontokban a processzorok számát 8-ra növeljük! 

13. (★★★) Készítse el a részecskeszimulációs alkalmazás olyan implementációját, amely egy 

számítógépklaszter processzorainak teljes számítási kapacitását ki tudja aknázni, a megoldáshoz használja az 

OpenMPI és OpenMP technológiákat! 

14. (★★★) Készítse el a részecskeszimulációs alkalmazás olyan implementációját, amely egy 

számítógépklaszter processzorainak teljes számítási kapacitását ki tudja aknázni, a megoldáshoz használja az 

OpenMPI és Pthreads technológiákat! 

15. (★★★) Készítse el a részecskeszimulációs alkalmazás OpenMPI-t és OpenCL-t ötvöző 

implementációját, mellyel egy számítógépklaszter GPU-inak teljes számítási kapacitása kiaknázható! 

16. (★★★) Egészítse ki a részecskeszimulációs alkalmazás előző feladatban leírt implementációját a 

feldolgozás állapotát monitorozó megoldással! 

17. (★★★) Amdahl-törvénye alapján határozza meg, hogy az OpenMPI és OpenMP technológiákat ötvöző 

részecskeszimulációs alkalmazásban mekkora sebességnövekedés érhető el rögzített számú részecske 

szimulációja esetén, ha az OpenMPI végrehajtáshoz használt csomópontok számát 20-ra növeljük! 

18. (★★★) Amdahl-törvénye alapján határozza meg, hogy az OpenMPI és OpenMP technológiákat ötvöző 

részecskeszimulációs alkalmazásban mekkora sebességnövekedés érhető el rögzített számú részecske 

szimulációja esetén, ha az csomópontokban a processzorok számát 8-ra növeljük! 

19. (★★★) Gustafson-törvénye alapján határozza meg, hogy az OpenMPI és OpenMP technológiákat 

ötvöző részecskeszimulációs alkalmazásban hány részecskét tudnánk szimulálni 1000 részecske 

szimulációjának időkerete alatt, ha az OpenMPI végrehajtáshoz használt csomópontok számát 20-ra 

növeljük! 

20. (★★★) Gustafson-törvénye alapján határozza meg, hogy az OpenMPI és OpenMP technológiákat 

ötvöző részecskeszimulációs alkalmazásban hány részecskét tudnánk szimulálni 1000 részecske 

szimulációjának időkerete alatt, ha a csomópontokban a processzorok számát 8-ra növeljük! 
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9. fejezet - További párhuzamos és 
elosztott technológiák 

Jelen fejezetben áttekintünk néhány további eszközrendszert, amely a párhuzamos és elosztott programozási 

technológiák területéhez kapcsolódik. Részletes tárgyalásuk egyrészt messze meghaladná a jegyzet kereteit, 

másrészt tematikailag is eltérnek az eddigi általános technológiáktól, némelyik túl hardver specifikus, mások 

zárt kódúak. Kiegészítésként azonban hasznos tudni, hogy mely koncepciókat támogatják és mi a fő 

jellegzetességük. 

1. Intel TBB 

Az Intel Threading Building Blocks (TBB) eszközrendszer egy C++ nyelvű, sokprocesszoros számítógépek 

párhuzamos programozásának támogatására kifejlesztett programkönyvtár. A jegyzet írásának időpontjában a 

4.1-es verziószámú csomag érhető el a hivatalos honlapon1. Fontos tulajdonsága, hogy nevével ellentétben a 

viszonylag új (mfence) utasítást támogató AMD processzorokat is támogatja, tehát többé-kevésbé hardver 

függetlennek mondható. Osztott memóriás párhuzamosítási modellt alkalmaz, így a részletesen megismert 

technológiák közül az OpenMP és a Pthreads riválisának tekinthető. A TBB programkönyvtár számos függvényt 

bocsájt rendelkezésünkre, amelyekkel a párhuzamosan futó kódokat a Pthreads-hez hasonlóan explicit módon 

kell szerveznünk. 

A TBB vitathatatlan előnye, hogy az Intel számos szoftvert (debugger, profiler) biztosít, amelyekkel a TBB 

alapú párhuzamos programok fejlesztése, tesztelése nagyban felgyorsítható, továbbá a TBB könyvtár kész 

párhuzamos algoritmusokat és adatszerkezeteket is tartalmaz. További előnye, hogy egészen széleskörű 

támogatottságot élvez, számos alkalmazása és kiegészítése közül érdemes kiemelni, hogy már Android 

operációs rendszereken is használható. Hátrányaként talán azt nevezhetjük meg, hogy csak és kizárólag a C++ 

nyelvet támogatja. 

2. Cilk, Cilk++ és Intel Cilk Plus 

A Cilk programozási nyelv nagyon érdekes múltra tekint vissza. Általános célú, szál alapú párhuzamos 

programozás támogatására hozták létre az MIT-n 1994-ben, az ANSI C egy kiterjesztéseként. A kiterjesztés 

csupán néhány kulcsszót foglal magában, amelyekkel feladatokat specifikálhatunk s azok párhuzamos 

végrehajtását aztán a Cilk ütemezője vezényli. Mivel néhány speciális kulcsszót definiál csak, leginkább az 

OpenMP-hez hasonlítható, márcsak abban is, hogy ha a Cilk kulcsszavakat elhagyjuk a Cilk forráskódból, akkor 

egy helyesen működő, szekvenciális ANSI C kódot kapunk. A Cilk-ről bőségesen találhat leírásokat az olvasó a 

Cilk hivatalos honlapján2. 

A Cilk++ a Cilk piaci verziójaként vált elérhetővé az ezredfordulón a kimondottan Cilk fejlesztésekre 

létrehozott Cilk Arts cég gondozásában. A fejlesztés néhány éve felkeltette az Intel érdeklődését így 

felvásárolták a céget, a technológiájukat és az egész márkát, s ennek eredményeként jelent meg 2010-ben a Intel 

Cilk Plus3. A Cilk elsősorban az Intel C/C++ fordítóival használható, de a legutóbbi bejelentések szerint 

hamarosan elérhető lesz a GCC részeként is. Fontos megjegyezni, hogy az Intel a Cilk programozást is számos 

alkalmazással és fejlesztőeszközzel támogatja. Ezek egy része az Intel Parallel Studio4 részeként átfed a TBB-

hez biztosított eszközökkel, így az Intel lényegében a Pthreads és OpenMP egy alternatívájaként kínálja a TBB 

és Cilk technológiákat. 

3. OpenACC 

Az OpenACC5 az OpenMP-hez nagyon hasonló, pragma alapú eszközrendszer C, C++ és Fortran kódok 

párhuzamosítására. Első verziója 2011 végén jelent meg a CAPS, Cray, NVidia és PGI cégek támogatásával. Az 

OpenMP-vel szemben, az OpenCL-hez hasonlóan hordozható módon támogatja az egyes gyorsító hardverek 

                                                           
1http://threadingbuildingblocks.org/ 
2http://supertech.csail.mit.edu/cilk/ 
3http://software.intel.com/en-us/intel-cilk-plus 
4http://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe/ 
5http://www.openacc-standard.org/ 

http://threadingbuildingblocks.org/
http://supertech.csail.mit.edu/cilk/
http://software.intel.com/en-us/intel-cilk-plus
http://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe/
http://www.openacc-standard.org/
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használatát, azaz pragmákkal vezérelve adhatunk feladatokat akár az elérhető grafikus kártyák processzorainak 

is. A megközelítés legnagyobb előnye, hogy az adatmozgásokat, a gyorsítótár használatot, és egyéb, a hardver 

alaposabb ismeretét igénylő műveletet a fordítóprogram optimalizál. Ennek következtében az OpenMP-hez 

hasonlóan lényegében néhány sor kód hozzáadásával használhatjuk ki a jelenlévő hardveres gyorsítókat, úgy, 

hogy a kódunk továbbra is könnyen áttekinthető és gyorsító eszközök hiányában szekvenciálisan is 

felhasználható marad. A technológia a szuperszámítógépekkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó PGI 

(The Portland Group, Inc.) párhuzamosítási modelljén alapul és jelenleg elsősorban a PGI valamint a CAPS 

Fortran és C fordítóprogramjai támogatják, azonban már 2012 közepén megalakult az az önkéntes fejlesztőkből 

álló csoport, amely az OpenACC pragmáinak és funkcionalitásainak az OpenMP-be történő integrálását tűzte ki 

célul. Várható tehát, hogy ez a nagyon erős, általános célú eszközrendszer az OpenMP eszköztárát fogja 

bővíteni, lehetővé téve a GPU, illetve egyéb gyorsító hardverek párhuzamos programozását az OpenCL vagy 

valamelyik hasonló, hardverspecifikus technológia ismerete nélkül. 

4. OpenHMPP 

Az OpenHMPP (Open Heterogeneous Multicore Parallel Programming6) az OpenACC-hoz hasonlóan a 

gyorsító hardverek egyszerű használatát támogató pragma alapú technológia. Fejlesztését ugyanaz az elsősorban 

francia egyetemek és kutatóintézetek által támogatott CAPS cég kezdte el 2007-ben, amely az OpenACC 

fejlesztésének is egyik meghatározó alakja. Az OpenHMPP lényegében tekinthető akár az OpenACC egy 

összetettebb, több vezérlési lehetőséget biztosító s ezáltal bonyolultabb változatának. Jellemzően az OpenHMPP 

is a Fortran és C nyelveket támogatja, legutóbbi, 2.5 verziószámú specifikációja 2012-ben jelent meg. Bár nyílt 

szabványról van szó, az OpenHMPP-t jelenleg csak a CAPS fordítóprogramjai támogatják, ezek azonban nem 

érhetőek el ingyenesen. Jelenleg azonban nem tudni olyan fejlesztésekről, amelyek az OpenHMPP támogatását 

implementálnák a GCC-be, sem olyan munkacsoportokról, amelyek a szabványt az OpenMP-be integrálnák, így 

az OpenHMPP belátható időn belül nem fog a nyílt forráskód közösségének eszközévé válni. 

5. PVM 

A Parallel Virtual Machines (PVM) eszközrendszer az OpenMPI-hoz nagyon hasonló elosztott párhuzamos 

programozást tesz lehetővé, hálózati kapcsolattal rendelkező számítógépek klasztereire (természetesen speciális 

esetben egyetlen számítógépen is megvalósíthatunk elosztott párhuzamos programozást). A PVM eszköztára 

egy C, illetve Fortran nyelvű programkönyvtárból és az MPI-hoz hasonlóan az elosztott végrehajtást levezénylő 

alkalmazásokból áll. Első verziója 1989-ben jelent meg, a jegyzet írásának időpontjában egy 3.4.6-os 

verziószámú 4 éves disztribúció érhető el a PVM hivatalos honlapján7. Bár általános célú és széleskörűen 

használt eszközrendszer volt az 1990-es évek közepén, napjainkra használata visszaszorult, fejlesztése lelassult, 

szerepét leginkább az MPI implementációi vették át. 

6. NVidia CUDA 

Az NVidia CUDA8 (Compute Unified Device Architecture) az NVidia grafikus kártyák és gyorsítók párhuzamos 

programozásához fejlesztett modell, platform és eszközrendszer. Első nyilvános verziója 2007 februárjában 

jelent meg, jelenleg az 5.0 verziószámú szabvány érhető el. Az eszközrendszer letölthető Windows, Linux és 

Mac OS X operációs rendszerekre is, azonban csak és kizárólag az NVidia hardver eszközeit támogatja. 

Koncepcióját és használatát tekintve nagyon hasonlít az OpenCL-hez, története során már említettük is, hiszen 

az OpenCL létrehozása mögötti egyik fő motiváció a hardverfüggő CUDA és egyéb hasonló technológiák 

hardverfüggetlen változatának kifejlesztése volt. Az OpenCL-hez hasonlóan CUDA használata esetén is van egy 

gazdaprogram, amely elsősorban az NVidia eszköz és a gazdagép közötti adatmozgásokat menedzseli, és az 

ANSI C egy, az OpenCL C-hez hasonló kiterjesztésén kell megírnunk azokat a kódokat, amelyek aztán az 

NVidia eszközön párhuzamosan kerülnek végrehajtásra. Az NVidia eszközök absztrakt modellje is nagyon 

hasonlít az OpenCL eszközök modelljéhez, csak terminológiában különböznek: az OpenCL számítási egységeit 

(compute unit) a CUDA multiprocesszornak hívja, míg az OpenCL feldolgozó egységének (processing unit) az 

un. CUDA-mag (CUDA-core) felel meg. A CUDA előnye az OpenCL-el szemben, hogy kihasználhatja 

hardverfüggőségét és olyan optimalizálásokat valósíthat meg, amelyek csak grafikus kártyákon lehetségesek, 

egyéb, általános célú processzorok esetén nem. Ebből kifolyólag egyes párhuzamosítási problémák megoldására 

CUDA használatával gyorsabb megoldásokat lehet adni, mint OpenCL-el, annak ellenére, hogy a megoldások 

                                                           
6http://www.csm.ornl.gov/pvm/ 
7http://www.csm.ornl.gov/pvm/ 
8http://www.nvidia.com/object/cuda_home_new.html 

http://www.csm.ornl.gov/pvm/
http://www.csm.ornl.gov/pvm/
http://www.nvidia.com/object/cuda_home_new.html
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elve és akár az implementáció is nagyon hasonló. A CUDA további előnye, hogy az NVidia nagyon kényelmes 

eszközöket biztosít fejlesztésre, tesztelésre, hibakeresésre és profiling-ra, valamint több matematikai 

algoritmusokat tartalmazó könyvtárnak is elérhető már a CUDA-ra fejlesztett verziója, jó példa erre a lineáris 

algebra alapvető algoritmusait tartalmazó CUDA BLAS9. További előnye a CUDA-nak, hogy számos nyelvhez 

és programcsomaghoz készültek már CUDA interfészek, a Fortran, Java, Perl, Python és .NET támogatásán túl 

fontos kiemelni, hogy a MATLAB Parallel Computing Toolbox is már évek óta támogatja a GPU használatát. 

7. AMD Accelerated Parallel Processing SDK 

Az ATI a grafikus kártyák másik nagy előállítójaként nem hagyhatta válasz nélkül az NVidia CUDA platform 

megjelenését. A GPGPU fejlődésére felfigyelve és az igényeket felmérve a CUDA-val egy évben jelent meg az 

ATI Stream Computing SDK, amely a CUDA-hoz hasonló elvek mentén, de természetesen hardverfüggő módon 

tette lehetővé ATI grafikus kártyák lehetőségeinek kiaknázását. Időközben az ATI-t felvásárolta az AMD 

(2006), és 2010-től az ATI márkanév használata is megszűnt. Az ATI Stream Computing SDK eszközei az 

AMD Accelerated Parallel Processing SDK10-ba (AMD APP SDK) lettek integrálva, amely részeként elérhetőek 

OpenCL eszközök, AMD hardverspecifikus megoldások, valamint része az AMD legújabb, párhuzamos 

programozást támogató C++ programkönyvtára, a Bolt. A jelenlegi trendnek megfelelően az AMD is számos 

hatékony hibakereső és profiling eszközt biztosít a párhuzamos programozás támogatására. 

8. C++ AMP 

Mindezidáig kevés szót ejtettünk a Microsoft eszközeiről, hiszen sem nyílt forráskódúnak, sem 

platformfüggetlennek nem nevezhetjük őket, így egyáltalán nem illeszkedik a jegyzet tematikájához. Érdemes 

azonban megemlíteni a C++ Accelerated Massive Parallelism11 (AMP) nyelvi kiterjesztést, amellyel a DirectX 

11-en keresztül használhatjuk ki a GPU-k számítási kapacitását az újabb Windows operációs rendszereken. A 

kiterjesztést egyedül a Microsoft Visual Studio 2012-es vagy újabb verzióinak fordítóprogramjai támogatják. 

9. Elosztott rendszerek 

Ahogy az OpenMPI tárgyalásánál láthattuk, párhuzamos végrehajtáshoz nincs szükség feltétlenül 

többprocesszoros hardverre. Megfelelő hálózatba kötött egyszerű számítógépekből is viszonylag nagy 

számításteljesítményű rendszert alakíthatunk ki. Az ilyen, elosztott memória modellen alapuló megközelítéseket 

általánosan elosztott rendszereknek nevezzük. 

9.1. Fürtrendszerek, klaszterek 

Ha az elosztott számítógépek hasonló feladatokat végeznek, de lazán csatlakoznak egymáshoz, akkor 

fürtrendszerekről vagy klaszterekről (cluster) beszélünk. A számítógépek kapcsolásának célja legtöbb esetben a 

teljesítmény megosztás, illetve a magas rendelkezésre állás biztosítása. A klaszterek közös jellemzője, hogy 

azonos, elosztott fájlrendszert használnak, így lényegében csak a számítási kapacitásukat osztják meg 

egymással. A gyakorlatban a hálózattal összekapcsolt számítógépeket az alkalmazott fájlrendszertől függetlenül 

is nevezzük klasztereknek, leginkább arra utalva, hogy potenciálisan klaszterként is használhatóak lennének. 

Klasztereken könnyen megvalósíthatunk elosztott párhuzamos programozást az MPI különböző 

implementációival (MPICH, OpenMPI), vagy PVM-mel. 

9.2. Rács számítások és gridek 

A fürtrendszerek közös tulajdonsága, hogy az erőforrásai lokálisak, egy adminisztratív egységen belül 

helyezkednek el. Ha egy elosztott rendszer számítógépei a klaszterektől is lazábban csatoltak, akkor rácsokról 

vagy grid-ekről beszélünk. A grid számítógépei a világ különböző földrajzi helyén is elhelyezkedhetnek és 

ennek megfelelően heterogén hardverrel illetve operációs rendszerekkel és szoftverkörnyezettel 

rendelkezhetnek. Attól válnak a számítógépek grid-dé, hogy egy nagyon nagy számításigényű feladat 

részfeladatain dolgoznak, vagy nagy mennyiségű adat megfelelő, tárolását, szervezését menedzselik. A 

manapság népszerű ,,felhő'' fogalommal egyes grid-eket sokszor számítási felhőnek (cloud computing) is 

neveznek. 

                                                           
9https://developer.nvidia.com/gpu-accelerated-libraries 
10http://developer.amd.com/tools/heterogeneous-computing/amd-accelerated-parallel-processing-app-sdk/ 
11http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/hh265136.aspx 

https://developer.nvidia.com/gpu-accelerated-libraries
http://developer.amd.com/tools/heterogeneous-computing/amd-accelerated-parallel-processing-app-sdk/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/hh265136.aspx
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Több országban is léteznek országos grid-ek, amelyek az adott ország kutatóintézeteit hivatottak kiszolgálni, 

például Magyarországon ezt a feladatot látja el a HunGrid12, amely a BME, ELTE, NIIF, és az MTA 

erőforrásaiból szerveződött. Az elmúlt években rendre jelentek meg nemzetközi együttműködések, amelyek 

keretében a nemzeti grid-eket kapcsolták össze különösen nagy számításteljesítményű nemzetközi grid-ekké. 

Érdemes kiemelni az EU által támogatott projektek közül az Enabling Grids for E-sciencE projektet, amely 

keretén belül a HunGrid is bekacsolódott a nemzetközi kutatási feladatok végrehajtásába. 

Gridek programozására felhasználhatjuk a korábban megismert MPI eszközöket, ehhez azonban a hálózatokat 

megfelelő módon kell kialakítani, hiszen az MPI architektúrában az egyes folyamatoknak ,,látniuk'' kell egymást 

az üzenetküldés megvalósításához. 

9.3. Oracle Grid Engine 

A gridek használatának másik lehetősége az un. grid engine szoftverek alkalmazása. Ezek közül talán a 

legelterjedtebb a korábban Sun Grid Engine (SGE) névre hallgató, a Sun felvásárlása óta az Oracle 

gondozásában megjelenő Oracle Grid Engine13 (OGE). A grid engine lényegében egy ütemező szoftver, amely 

egy sor adatszerkezetbe gyűjti a végrehajtandó feladatokat. A feladatok többnyire egy-egy program megfelelő 

paraméterekkel elindított futtatását jelentik. Ezek a programok akár szekvenciális programok is lehetnek, így 

akkor használhatjuk leginkább, ha a végrehajtandó nagy számításigényű feladatot egymástól teljesen független, 

egy program paraméterei által definiálható részekre tudjuk bontani. Az ütemező határköre alá vont 

számítógépek a dinamikus ütemezés elvét követve oldják meg az ütemezőhöz tartozó sorban elhelyezett 

feladatokat, azaz amint befejeződött egy program futtatása bizonyos paraméterekkel, a programot végrehajtó 

számítógép újabb feladatot, a program újabb paraméterekkel történő futtatását végzi. Ezzel a megközelítéssel 

tehát úgy valósíthatunk meg párhuzamos végrehajtást, hogy a szekvenciális kódon nem kell módosítanunk, nem 

kell újabb könyvtárakat használnunk, csak a párhuzamosan végrehajtható feladatok paramétereit kell kiemelni 

alkalmazás szintre. Természetesen arról gondoskodni kell, hogy a megfelelő szoftverkörnyezet álljon 

rendelkezésre a grid különböző csomópontjain. 

9.4. CPU-gyűjtés, cikluslopás, önkéntes számítások 

A grid számítások egy speciális esetének tekintjük azokat a megoldásokat, amelyek során nem számítási 

problémák megoldására dedikált számítógépeket, hanem a világ bármelyik pontján elhelyezkedő felhasználók 

által felajánlott erőforrásokat használunk számítási feladatok megoldására. Jellemzően ezek a számítási 

feladatok nagy kutatási projektek adatainak feldolgozásához kapcsolódnak. Bárki, aki szabad számítási 

kapacitással rendelkezik, letöltheti a megfelelő kliens programot, kiválaszthatja a számára érdekes vagy általa 

támogatni kívánt kutatási projektet, és indíthatja is a feladatok megoldását. Az asztali számítógépen történő 

munkát ez nem igazán zavarja, hiszen a szoftverek úgy kerülnek kialakításra, hogy a szokásos asztali 

alkalmazások zökkenőmentesen működhessenek mellettük. A megközelítésre több különböző megnevezéssel is 

hivatkoznak az irodalomban: CPU-gyűjtés, ciklus lopás (cycle stealing), önkéntes számítások (volunteer 

computing). 

Az önkéntes számításokat megvalósító egyik legelterjedtebb, nyílt forráskódú szoftver a Berkeley Open 

Infrastructure for Network Computing14 (BOINC), amely korábban a SETI@home nevű intelligens élet jeleit 

rádiójelekben kutató projekt alapjául szolgált. Napjainkra a BOINC architektúra kibővült és a SETI@home 

feladatai mellett más tudományterületek nagy számításigényű problémáin is dolgozhatnak a grid csomópontjai. 

A legfrissebb adatok szerint 2013 márciusában a BOINC hálózat 596,224 számítógépet tartalmaz, amelyek 

együttesen átlagosan 9,2 petaFLOPS számítási teljesítményre képesek. Viszonyításképpen ez több, mint fele a 

bevezetőben említett Cray Titan 17,59 petaFLOPS számításteljesítményének. 

A BOINC projekt felhasználói kliense letölthető a BOINC honlapjáról. A kliensen túl a BOINC alkalmas API-

val is rendelkezik, amelyet elsősorban kutatási célokat megvalósító, a BOINC keretein belül használható 

programok készítésére használhatunk. 

Érdekességképen az 9.1. ábrán szerző Ubuntu rendszerén futó BOINC kliens grafikus felülete látható, amint az 

LHC@home15 (a Nagy Hadronütköztető mérési eredményeinek feldolgozása), Einstein@home16 (a gravitációs 

                                                           
12http://www.lcg.kfki.hu/ 
13http://www.oracle.com/us/products/tools/oracle-grid-engine-075549.html 
14http://boinc.berkeley.edu/ 
15http://lhcathome.web.cern.ch/LHCathome/ 
16http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein@Home 

http://www.lcg.kfki.hu/
http://www.oracle.com/us/products/tools/oracle-grid-engine-075549.html
http://boinc.berkeley.edu/
http://lhcathome.web.cern.ch/LHCathome/
http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein@Home
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hullámok bizonyítékainak kutatása) és az Asteroids@home17 (az aszteroidák viselkedésének kutatása) projektek 

részfeladatait futtatja. 

9.1. ábra - A BOINC kliens grafikus felülete. 

 

A BOINC jelentőssége tehát abban áll, hogy néhány kattintással bárki részt vehet a világ legnagyobb 

tudományos problémáinak kutatásában, a nagy számításigényű feladatok részfeladatainak elosztott 

végrehajtásában, és ahogy azt az elért 9.1 petaFLOPS számításteljesítmény bizonyítja, a megközelítés kiválóan 

működik. 

10. FPGA 

A párhuzamos programozás technológiái kapcsán meg kell említenünk a Field-Programmable Gate Array 

(FPGA) eszközöket, kártyákat is. Ahogy az a nevében is benne van, az FPGA eszközök logikai kapuknak olyan 

tömbjét tartalmazzák, amelyek ,,terepen'' programozhatók, azaz a kapuk hardver szintű összeköttetései a kész 

kártyákon, azok előállítását követően, egy-egy célalkalmazás számára szükséges módon átalakíthatók. A 

megvalósítandó összeköttetéseket megfelelő hardverleíró nyelveken (Hardware Description Language - HDL) 

kell megadnunk, s a leírásban definiált logikai kapukból álló áramkör fizikai szinten is megvalósul a kártyán. 

Az FPGA eszközök az '80-as évek végén jelentek meg, néhány ezer kapuval, mára a legnagyobb gyártók 

(Xilinx18, Altera19) eszközei milliós nagyságrendben tartalmaznak logikai építőelemeket. Természetesen a 

számok itt sem teljesen mérvadóak, hiszen az elérhető számítási kapacitás a kapuk számán kívül sok egyéb 

dologtól is függ. Az FPGA eszközök úgy kapcsolódnak a párhuzamos programozáshoz, hogy a hardverleíró 

nyelven párhuzamos végrehajtású áramköröket alakíthatunk ki, amelyek a számítógép valamely portjáról érkező 

adatokat hardver szinten párhuzamosítva dolgozzák fel és küldik vissza. Az FPGA-k gyorsaságukat annak 

köszönhetik, hogy az adatok feldolgozását végző algoritmust hardver szinten tudjuk megvalósítani, s így a 

megfelelően konfigurált FPGA kártya egy konkrét számítási feladat megvalósítására létrehozott 

célprocesszornak tekinthető. A számítási feladat szinte tetszőleges bonyolultságú műveletet jelenthet, az 

illesztett-szűrés vagy akár a kNN-osztályozás is megvalósítható hardver szinten. A párhuzamosan dolgozó 

számítási egységek számának csak a rendelkezésre álló logikai egységek száma, illetve a művelet FPGA 

implementációjának bonyolultsága szab határt. Ha a végrehajtandó műveletet meg tudjuk valósítani például 

2000 logikai egység segítségével, akkor egy 500,000 egységet tartalmazó FPGA kártyán nagyságrendileg 250 

virtuális processzort alakíthatunk ki. Az FPGA eszközök programozása a párhuzamos szoftvertechnológiákkal 

összehasonlítva is meglehetősen nehéz. A nehézséget az jelenti, hogy egyrészt alapos ismeretekkel kell 

rendelkeznünk a hardvereszközről, másrészt az FPGA programok működése is meglehetősen eltér szokásos 

imperatív gondolkodásunktól. 

FPGA eszközöket számos helyen használnak a kutatásban és az iparban egyaránt, főleg beágyazott rendszerek 

nagysebességű, speciális számítási egységeiként. Példaként említhetünk meg aktív hálózati eszközöket (router-

ek, switch-ek), ipari képfeldolgozó megoldásokat, biztonságtechnikai és titkosító eszközöket, adatgyűjtő 

                                                           
17http://asteroidsathome.net/boinc/ 
18http://www.xilinx.com/ 
19http://www.altera.com/ 

http://asteroidsathome.net/boinc/
http://www.xilinx.com/
http://www.altera.com/
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eszközöket, illetve az orvosi képalkotás területét, ahol a képalkotó eszközök (PET, CT, MRI) detektoraiból 

érkező fizikai jelek nagysebességű feldolgozását, előszűrését sokszor FPGA kártyák segítségével valósítják 

meg, s az adatgyűjtést megvalósító számítógépek már csak az FPGA kártya által szűrt adatokat továbbítják a 

képalkotási feladatokra. 

Ahogy azt az OpenCL tárgyalása során is említettük az Altera kiadásában megjelent az első FPGA eszköz, 

amely támogatja az OpenCL szabványt, s ezzel az FPGA kártyák, mint gyorsító hardverek használatát aktívan 

bekapcsolhatja az általános célú problémamegoldásra koncentráló asztali számítógépek világába. 
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10. fejezet - Utószó 

A jegyzetben rövid áttekintést nyújtottunk néhány nyílt forráskódú technológia használatáról, s ezeket úgy 

próbáltuk összeválogatni, hogy az elterjedt párhuzamos programozási megközelítések legnagyobb spektrumát 

lefedjék. Ha a párhuzamos programozás iránt érdeklődő olvasónak sikerült megértenie az összetett 

alkalmazásokról szóló fejezet dinamikusan ütemező kódjait és sikerült ezen keresztül meglátnia a párhuzamos 

programozás szépségeit, nehézségeit és lehetőségeit, akkor nem volt hiábavaló a jegyzet megírása. 

Az egyes fejezetek elején található idézetek a legnagyobb informatikai cégek vezetőitől, neves 

fejlesztőmérnököktől, tudósoktól származnak. Mondataikból világosan kitűnik a párhuzamos programozás 

technológiájának jelenlegi helyzetet: a hardvereszközök készen állnak, sőt, lassan egyeduralkodóvá válnak, a 

párhuzamos programozás metodikája, technológiái azonban szinte napról-napra, de legalábbis évről-évre 

változnak. Ez persze egyáltalán nem baj, sőt, nagyon jó hír, ugyanis azt jelzi, hogy az informatika ezen területe 

még nem kiforrott, nagyon messze állunk attól, hogy a párhuzamos programokat más programok generálják, így 

előreláthatóan sokáig lesz még szükség a párhuzamos programozáshoz értő szakemberekre. 
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A. függelék - A vizsgált problémák 
leírása 

A lebegőpontos számításteljesítmény jelentős hiányával kell szembenéznünk a nyomtatás, képfeldolgozás és 

adatbányászat területén. 
— Ron Martino - Az IBM POWER Architecture részlegének korábbi igazgatója. 

Számos tudományterületen alkalmaznak sokprocesszoros rendszereket, ha nagy számításigényű problémák 

megoldására van szükség. Ezek értő tárgyalása és demonstrációs célra történő felhasználása azonban 

feltételezné a megfelelő tudományterület (pl. fizika - mechanika, matematika - számelmélet) ismeretét. Van 

azonban több olyan tudományterület is, amely kimondottan az informatikához kapcsolódik, informatika nélkül 

nem létezne, s ahogy a fejezet mottója is megfogalmazza, a digitális képfeldolgozás és adatbányászat jellemzően 

ezek közé tartoznak. A párhuzamos programozási technológiák alkalmazásszintű bemutatásához, teszteléséhez, 

feladatok megoldásához a digitális képfeldolgozás területéhez kapcsolódó illesztett szűrés, és a tágabb 

értelemben vett adatbányászathoz kapcsolódó kNN osztályozás algoritmusait vizsgáljuk. A következő 

szakaszokban leírjuk a módszerek hátterét és bemutatjuk a kapcsolódó, szekvenciális végrehajtású 

forráskódokat. 

1. Digitális képek szűrése 

Végső soron a digitális képfeldolgozás célja a képek automatikus/szemiautomatikus értelmezésének támogatása. 

Az automatikus értelmezés során olyan szoftverek fejlesztése a cél, amelyek nagy pontossággal megmondják, 

hogy bizonyos objektumok jelen vannak-e a képen, ha jelen vannak, akkor pontosan hol találhatóak, stb. 

Szemiautomatikus értelmezés során a fő cél a kép javítása, bizonyos tulajdonságok kiemelése, amelyek 

segítségével egy humán szakértő (pl. orvos) pontosabb következtetéseket tud levonni a kép tartalmát illetően. A 

digitális képeket egy véges, 2D rácsnak tekinthetjük, amely rácspontjaihoz színinformációt rendeltünk. Az 

egyszerűség kedvéért három komponensű színek helyett a továbbiakban csak intenzitásokkal dolgozunk 

(szürkeskálás képek). Az intenzitásokat egy bájton ábrázoljuk és a {0, ..., 255} egész tartományból vehetnek fel 

értékeket (A.1. ábra). 

A.1. táblázat - Digitális szürkeskálás képek ábrázolása. 
 

   

 

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 alacsony szintű képfeldolgozási 
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módszerek olyan transzformációt hajtanak 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 jelentkeznek. A számunkra 

érdekes struktúrák mérete többnyire nagyobb mint egy képelem (pixel). 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 eredmény kép  (r,c) 

pixelének intenzitását, lokális intenzitás transzformációknak nevezzük. Ezek közül leggyakrabban konvolúciós 

szűréssel találkozhatunk. A konvolúció egy absztrakt matematikai művelet, nagyon fontos alkalmazásai vannak 

a valószínűségszámítás, 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. Megjegyezzük, hogy számos 

digitális képfeldolgozással foglalkozó könyv is így jár el [13], ugyanakkor részletes matematikai tárgyalás 

található például a [16] könyvben. 

Sablonnak (template) nevezzük az Euklideszi-sík egész koordinátájú pontjainak egy véges részhalmazát, azaz 
 

 (A.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 
 

 (A.2) 

Példaként tekintsük a 
 

 (A.3) 

sablont és a belőle képzett 
 

 (A.4) 

szűrőt, melyeket a A.1(a). ábrán vizualizáltunk. 

Adott I ∈  {0, ..., 255}R×C kép esetén az F szűrővel történő konvolúciós szűrés műveletét az alábbi kifejezéssel 

definiálhatjuk: 
 

 
(A.5) 

azaz az O eredmény kép [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 eredmény kép 

[r,c] koordinátájú pixelének intenzitását. A konvolúció jele a * operátor, azaz egy I kép F szűrővel történő 

konvolúcióját F*I módon jelöljük. Megjegyezzük, hogy a gyakorlatban a (A.5) kifejezésben található kivonások 

helyett összeadásokat használunk és a szűrőt kétszer tengelyesen tükrözzük. Könnyen látható, hogy centrálisan 

szimmetrikus szűrők, illetve a később bevezetendő forgásszimmetrikus szűrőhalmazok esetén ez nem változtat 

az eredményen, így implementáció szinten mi is összeadást használunk majd. 

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; 

• a kép szélső régióiban található pixeleket tükrözzük a kép szélére, s így rendelünk intenzitást a kép 

indextartományán kívüli koordinátákohoz. 
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A.1. ábra - A konvolúciós szűrés lépései. 
 

 

 

 
(a) Egy sablon és a hozzá rendelt 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. 
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(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 A.1. ábrán egy digitális kép szűrésének lépéseit vizualizáltuk. A szűrés során a szűrőt függőlegesen, majd 

vízszintesen tengelyesen tükröztük. Mivel a szűrő alakja nem változott, a szűrés folyamata könnyen 

értelmezhető és implementálható: a konvolúciós szűrés, nem más, mint a kép intenzitásainak súlyozott 

összegzése, ahol a szűrő egyes pozícióiban lévő értékek határozzák meg a képelemek súlyait. Szemléltetésként a 

A.2. ábrán a ,,Lena''1 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. 

A.2. ábra - Az ábrán néhány szűrőt és azok eredményét szemléltetjük. Az identikus 

szűrő (A.2(a)) az eredeti képet adja eredményül; az un. Sobel-szűrők a kép x- és y-

irányú intenzitásváltozásait erősítik fel (A.2(b), A.2(c)); a 3 szórású Gauss-szűrő 

(A.2(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 a kép a Playboy 

magazinból származik és Lena Sjooblom svéd modellt ábrázolja. Miután a kép használata jelenséggé vált a képfeldolgozás 

tudományterületén, a Playboy eltekintett képhez fűződő jogairól. Lena 1997-ben az 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.2. táblázat - Ezen ábrán a Gabor-szűrők paraméterezését demonstráljuk. A szűrőket 

a {-22, ...,22} × {-22, ..., 22} méretű sablonra illesztettük. Az első sorban α=π/4, λ=15, 

φ=0, γ=0.5 paraméterek mellett a σ ∈  [1.0, ..., 10.0]. A második sorban az előző 

paraméterek mellett σ=4 rögzített és α ∈  [0, ..., π] π/10 lépésekkel. A harmadik sorban λ 

∈  [3, ..., 21], a negyedik sorban φ ∈  [0, ..., π] és az ötödik sorban γ ∈  [0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 

2, 4, 6, 8, 10]. 
 

          

          

          

          

          

A.3. ábra - A (4, π/4, 14, 0, 0.5) paraméterű Gábor-szűrővel szűrt "Lena" kép. 
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(a) (b) 

1.1. Gábor-szűrők 

A Gábor-szűrők2 adott irányú lineáris struktúrák/élek felerősítésére használhatóak. Eredeti alakjában komplex 

súlyokkal rendelkező szűrőkről van szó, amelyeknek azonban sokszor csak a valós vagy képzetes részét 

alkalmazzuk. A Gábor-szűrők valós részének analitikus formája egy exponenciálisan lecsengő Gauss-szűrő és 

egy trigonometrikus függvény szorzataként adható meg. 
 

 

(A.6) 

A fenti jelölésekkel λ a szűrő hullámhossza, θ a szűrő állásának szöge, ψ a fázis eltolás, σ jelöli a szorzó Gauss-

szűrő szórását és γ jelöli a szűrő szélességének és magasságának arányát. Adott sablon és rögzített paraméterek 

esetén a sablon elemeihez tartozó súlyokat úgy kapjuk, hogy az elem koordinátáit behelyettesjtjük a Gábor-

szűrőt definiáló (A.6) függvénybe. 

A A.3. ábrán a Gábor-szűrők paraméterezését és szűrő alkalmazásának eredményét szemléltetjük. 

1.2. Illesztett szűrés 

A konvolúciós szűréshez hasonlóan az arra épülő illesztett szűrés (matched-filtering) is matematikai alapokon 

nyugszik, s a jelfeldolgozás egy fontos mutatóját, az un. jel-per-zaj értéket optimalizálja. Működése egyszerűen 

                                                           
2A Gábor-szűrők alkalmazását Gábor Dénes, a holográfia magyar származású feltalálója javasolta. Jelentőségük abban áll, hogy 
bizonyítottan hasonló struktúrákat erősítenek fel a képeken mint az emlősök látóközpontja, így az jól modellezhető Gábor-szűrőkkel. 
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magyarázható a Gábor-szűrők ismeretében. A rögzített φ=0 fáziseltolású, θ állású Gábor-szűrők λ szélességű, θ 

irányban lineáris, α+π/2 irányban periodikus struktúrák felerősítésére használhatóak. Ha egy képen tetszőleges 

irányú struktúrákat szeretnénk kiemelni, a Gábor-szűrőket valamilyen módon függetlenné kellene tenni az 

iránytól. Egy rögzített, θ irányú Gábor-szűrő az [r,c] koordinátájú pixelre csak akkor ad nagy értéket, ha a pixel 

egy θ irányú, megfelelő intenzitáselrendezésű struktúrán nyugszik. Ha az [r,c] pixel környezetét minden θ ∈  [0, 

π] irányú Gábor-szűrővel megvizsgáljuk, a legnagyobb érték a legjobban illeszkedő θmax irányú Gábor-szűrőhöz 

kapcsolódik, s azt jellemzi, hogy mennyire van jelen a kép adott pontján egy θmax irányú struktúra. Ezzel 

lényegében fel is oldottuk a Gábor-szűrők irányfüggését: készítsünk Gábor-szűrőkből egy halmazt nθ  

szögfelbontással, azaz 
 

 
(A.7) 

Az így kapott szűrő halmaz [r,c] pixelre történő alkalmazását a következő módon írhatjuk le: 
 

 
(A.8) 

azaz a GFS szűrőhalmaz minden elemét alkalmazzuk az I képre, majd megvizsgáljuk, hogy milyen értékeket 

kapunk az [r,c] pixelre és ezek maximuma lesz a válasz. 

Általánosan, az FS szűrőhalmazzal történő illesztett szűrés esetén, a szűrőket alkalmazzuk a kép minden 

pontjában, és az eredmény kép [r,c] koordinátájú pixelének értéke az FS-hez tartozó szűrők [r,c]-re adott 

válaszának maximuma, azaz 
 

 
(A.9) 

Az A.4. ábrán az eredeti Lena-kép és az nθ=10  szögfelbontású Gábor-szűrő halmazzal történő illesztett szűrés 

eredménye látható: a képen a λ=10 paraméternek megfelelő szélességű sötét, lineáris struktúrák kerültek 

felerősítésre. 

A.4. ábra - Az eredeti kép és az illesztett Gabor-szűrők eredménye GFS={GF(5, θ i, 9, 0, 

0.5)}, θ i=i/20π. 
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Bár az egyszerű, lineáris konvolúciós szűrés számításigénye nem túl nagy, az illesztett szűrés, több megapixeles 

képek esetén igencsak lassú műveletté válhat. Hogy a szükséges lebegőpontos szorzások számát 

nagyságrendileg becsüljük, egy 1 megapixeles kép és 20 darab 45×45 méretű szűrő esetén a szűréshez 

szükséges szorzások száma: 1.000.000 · 20 · 45 · 45 = 4 · 1010. 

Az illesztett szűrés levezetéséről, tulajdonságairól és használatukról további leírásokat találhat az olvasó a [5] 

könyvben. 

1.3. Implementáció 

Jelen fejezetben a Gábor-szűrőkkel történő illesztett szűrés szekvenciális programkódját mutatjuk be. 

A digitális képfeldolgozás/jelfeldolgozás területén jártas olvasó joggal teheti fel a kérdést, hogy miért nem 

alkalmazzuk az un. gyors Fourier-transzformációt (Fast Fourier-Transform) a számításigény redukálására? 

• Az FFT alkalmazása csak bizonyos mérettől nagyobb szűrők esetén jelent tényleges teljesítménynövekedést, 

kis szűrők (pl. Sobel-szűrő) esetén ronthat a teljesítményen. 

• Az FFT direkt módon csak lineáris konvolúciós szűrés esetén alkalmazható. Rengeteg olyan, a szűréshez 

hasonló lokális eljárás van, amikor a szűrő válaszát nemlineáris függvénnyel definiáljuk, vagy szűrő nélkül, 

valamilyen statisztikai leírót számítunk ki a pixelek környezetéből, például minimum, maximum intenzitást, 

szórást, stb. Ezek nagyon hasonló szerkezetű implementációkat eredményeznek, azonban az FFT egyik 

esetben sem használható. 

• az FFT alkalmazásához a komplex képek tárolása miatt több memóriára van szükség, mint a képtérben 

történő szűrés esetén, és egyes hardverkörnyezetekben (például grafikus kártyák) ez meghaladhatja a 

rendelkezésre álló kapacitást. 

A képfeldolgozás területéről azért az illesztett szűrést választottuk esettanulmányként a párhuzamos 

programozási technológiák illusztrálására, mert 

• az algoritmus nagyon általános, a továbbiakban bemutatásra kerülő programkód minimális módosítással 

számtalan képfeldolgozás kapcsolódó módszer esetén alkalmazható; 



 A vizsgált problémák leírása  

 226  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• az illesztett szűrés három paramétere a számításteljesítményt három különböző módon befolyásolja, ami jól 

használható a párhuzamos programok tervezésénél felmerülő kérdések és jelenségek illusztrálására: a σ 

paraméter növelésével négyzetesen nő az egyes szűrők számításigénye; a γ paraméter növelésével lineárisan 

csökken az egyes szűrők számításigénye; az nθ  paraméter növelésével lineárisan nő a szűrőhalmaz egy 

képpontra történő alkalmazásának számításigénye; 

• a különböző práhuzamosítási technológiákkal megvalósított program helyes működését az eredményként 

előálló képről ránézésre el lehet dönteni, megkönnyítve ezzel az algoritmus helyességének ellenőrzését. 

A szekvenciális program adatszerkezeteit egy programkönyvtárban valósítjuk meg és az alkalmazás 

parancssorból paraméterezhető módon hívja meg a programkönyvtár megfelelő függvényeit. 

A képek reprezentálására az image típust hozzuk létre. Ennek adattagjai: a kép sorainak száma; oszlopainak 

száma; a kép intenzitásértékeit sorfolytonosan tároló tömb. Az általánosság kedvéért egyszeres pontosságú 

lebegőpontos értékekkel reprezentáljuk az egyes intenzitásokat. A createI és destroyI függvények a képek 

létrehozására és a hozzájuk rendelt területek felszabadítására használhatóak. 

A.1. példa - mfilter/src/lib/image.h 

 

#ifndef _IMAGE_H_ 

#define _IMAGE_H_ 

 

#define P(i, r, c) i->content[r * i->columns + c] 

 

/// kepet reprezentalo adatszerkezet 

typedef struct image 

{ 

  float* content; /// a kep tartalma sorfolytonosan 

  unsigned rows;  /// a kep sorainak szama 

  unsigned columns; /// a kep oszlopainak szama 

} image; 

 

/** rows x columns meretu kep letrehozasa 

 * @param rows a kep sorainak szama 

 * @param columns a kep oszlopainak szama 

 * @return egy uj kep rekord mutatoja 

 */ 

image* createI(unsigned rows, unsigned columns); 

 

/** kep felszabaditasa 

 * @param i a felszabaditando kep mutatoja 

 */ 

void destroyI(image* i); 

 

#endif 

 

A.2. példa - mfilter/src/lib/image.c 

 

#include <image.h> 

#include <malloc.h> 

 

image* createI(unsigned rows, unsigned columns) 

{ 

  image* i= (image*)malloc(sizeof(image)); 

 

  i->content= (float*)malloc(sizeof(float)*rows*columns); 

  i->rows= rows; 

  i->columns= columns; 

 

  return i; 

} 

 

void destroyI(image* i) 

{ 

  free(i->content); 
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  free(i); 

} 

 

A filter típus egy szűrőt reprezentál. Az n mező a szűrő elemeinek számát tartalmazza, a p tömb i. eleme egy 

sorfolytonos tárolással értelmezendő pozíciót tartalmaz, a w tömb i. eleme pedig a hozzá tartozó súlyt. A 

filterSet típus szűrők tömbjét tartalmazza. 

A szűrők súlyaihoz tartozó relatív eltolások reprezentálására sorfolytonos indexeket használtunk, hogy 

egyszerűsítsük az indexelésre fordított erőforrásokat. 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] eltolás könnyen megkapható a kép oszlopai számának ismeretében, ugyanis a kép 

[r+a,c+b] indexű eleme sorfolytonos indexeléssel éppen a [(rC + c) + (aC + b)] indexű elem lesz. 

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 az 

általánosság megszorítása nélkül dolgozhatunk sorfolytonos koordinátákkal. 

Megjegyezzük továbbá, hogy a szűrés során a Fourier-megközelítést alkalmazzuk, azaz a képet x és y irányban 

is periodikusnak tételezzük fel. 

A createGF függvény egy Gábor-szűrőt hoz létre a korábban megbeszélt paraméterek és képlet alapján. Utolsó 

paramétere azon kép oszlopainak száma, amelyre a szűrőt alkalmazni szeretnénk, erre a sorfolytonos eltolások 

kiszámításához van szükség. A createGFS függvény egy Gábor-szűrőkből álló halmazt hoz létre, megfelelő 

paraméterezéssel. A Gábor-szűrőt megvalósító kódban a sablon méretét a σ, γ és θ paraméterekből határozzuk 

meg, így különböző paraméterezés esetén különböző méretű szűrőket kapunk. A méret meghatározásakor arra 

törekszünk, hogy θ irányban a középponttól N·σ/γ nagyságú legyen a sablon, míg arra merőlegesen legalább N·σ 

nagyságú. Az N konstans értékét a filter.c forrás elején rögzítjük: nagy N esetén a szűrők nagyon sok 0 

értéket tartalmaznak, kis N esetén viszont a szűrők nem nulla súlyainak jelentős része nem fér el a sablonon, így 

az N=3 egy elfogadható és gyakori választás. Az THRESHOLD értéktől kisebb exponenciális súlyokat levágjuk, 

mert közel 0 értékük nem befolyásolja számottevően a szűrés eredményét. Az A.5. ábrán a createGF függvény 

által előállított Gábor-szűrők láthatóak a A.3. ábra szűrőivel megegyező paraméterekkel és elrendezésben. 

A.5. ábra - A képen a A.3(a). ábrával azonos elrendezésben azonos paraméterű szűrők 

szerepelnek. A szemmel látható különbség oka, hogy ebben az esetben a szűrőkhöz 

rendelt sablon méretét a σ és γ paraméterek határozzák meg. Jól megfigyelhető 

azonban, hogy az első sorban a σ növelésével négyzetesen nő a szűrők mérete, míg az 

utolsó sorban γ növelésével csak a lineárisan növekednek a szűrők. 
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A applyFn függvény a paraméterként kapott szűrőt alkalmazza a paraméterként kapott kép n. pozíciójában és 

visszaadja az eredményt. Az applyF függvény a paraméterként kapott kép minden pixelére alkalmazza a szűrőt. 

Az applyFSn függvény a paraméterként kapott szűrő halmazt alkalmazza az input kép n. pozíciójában, míg az 

applyFS függvény a teljes input képre végzi el az illesztett szűrést. 

A destroyF és destroyFS függvények filter és filterSet típusú objektumok felszabadítására 

használhatók. 

A.3. példa - mfilter/src/lib/filter.h 

 

#ifndef _FILTER_H_ 

#define _FILTER_H_ 

 

#include <image.h> 

 

/// szuro tipus 

typedef struct filter 

{ 

    float* w; /// a sulyok tombje 

    int* p; /// a sorfolytonos ertelmezesu poziciok tombje 

    int n; /// a szuro elemeinek szama 

} filter; 

 

/// szurohalmaz tipus 

typedef struct filterSet 

{ 

    filter** f; /// szurok tombje 

    int n; /// szurok szama 

} filterSet; 

 

/** Gabor-szuro letrehozasa 

 * @param sigma a Gauss-komponens szorasa 

 * @param theta a szuro iranya 

 * @param lambda hullamhossz 

 * @param psi faziseltolas 

 * @param gamma keparany 

 * @param stride a szurendo kep oszlopainak szama 

 * @return a letrehozott szuro objektum 

 */ 

filter* createGF(float sigma, float theta, float lambda, float psi, float gamma, int 

stride); 

 

/** a parameterkent kapott szuro alkalmazasa az input kep n. pixelere 

 * @param f a szuro mutatoja 

 * @param input a szurendo kep mutatoja 

 * @param n egy pixel indexe sorfolytonos abrazolasban 

 * @return az n. pixel szuresenek eredmenye 

 */ 

float applyFn(filter* f, image* input, int n); 

 

/** egy teljes kep szurese 

 * @param f a szuro mutatoja 

 * @param input a szurendo kep 

 * @param output az eredmeny kep 

 */ 

void applyF(filter* f, image* input, image* output); 

 

/** a szuro felszabaditasa 

 * @param f a felszabaditando szuro mutatoja 

 */ 

void destroyF(filter* f); 
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/** Gabor-szuro halmaz letrehozasa 

 * @param sigma a Gauss-komponens szorasa 

 * @param ntheta szogfelbontas 

 * @param lambda hullamhossz 

 * @param psi faziseltolas 

 * @param gamma keparany 

 * @param a kep szurendo oszlopainak szama 

 */ 

filterSet* createGFS(float sigma, int ntheta, float lambda, float psi, float gamma, int 

stride); 

 

/** a parameterkent kapott szurohalmaz alkalmazasa az input kep n. pixelere 

 * @param fs szurohalmaz mutatoja 

 * @param input szurendo kep mutatoja 

 * @param n egy pixel indexe sorfolytonos abrazolasban 

 * @return az n. pixel szuresenek eredmenye 

 */ 

float applyFSn(filterSet* fs, image* input, int n); 

 

/** a szurohalmaz alkalmazasa a teljes kepre 

 * @param fs szurohalmaz mutatoja 

 * @param input a szurendo kep mutatoja 

 * @param output az eredmeny kep mutatoja 

 */ 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output); 

 

/** a szurohalmaz felszabaditasa 

 * @param f a felszabaditando szurohalmaz mutatoja 

 */ 

void destroyFS(filterSet* f); 

 

#endif 

 

A.4. példa - mfilter/src/lib/filter.c 

 

#include <filter.h> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <float.h> 

#include <malloc.h> 

#include <stopper.h> 

 

#define MAX(a,b) (a>b?a:b) 

#define N 3 

#define THRESHOLD 0.000001 

 

filter* createGF(float sigma, float theta, float lambda, float psi, float gamma, int 

stride) 

{ 

  float xtmp, ytmp, xtheta, ytheta, weight; 

  int i, j, n, xmax, ymax; 

  float sigmax= sigma, sigmay= sigma/gamma; 

  filter* f; 

 

  xtmp= MAX(fabs(N*sigmax*cos(theta)), fabs(N*sigmay*sin(theta))); 

  xtmp= ceil(MAX(1.0, xtmp)); 

  ytmp= MAX(fabs(N*sigmax*sin(theta)), fabs(N*sigmay*cos(theta))); 

  ytmp= ceil(MAX(1.0, ytmp)); 

  xmax= xtmp; 

  ymax= ytmp; 

 

  n= (2*xmax + 1)*(2*ymax + 1); 

  f= (filter*)malloc(sizeof(filter)); 

  f->p= (int*)malloc(sizeof(int)*n); 

  f->w= (float*)malloc(sizeof(float)*n); 

  f->n= 0; 

 

  for ( i= -xmax; i <= xmax; ++i ) 

    for ( j= -ymax; j <= ymax; ++j ) 
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    { 

      xtheta= i*cos(theta) + j*sin(theta); 

      ytheta= -i*sin(theta) + j*cos(theta); 

 

      weight= 1.0/(2*M_PI*sigmax*sigmay)* 

       exp(-0.5*(xtheta*xtheta/(sigmax*sigmax) + 

       ytheta*ytheta/(sigmay*sigmay))); 

      if ( weight < THRESHOLD ) 

 continue; 

      weight*= cos(2*M_PI/lambda*xtheta + psi); 

 

      f->p[f->n]= i * stride + j; 

      f->w[f->n++]= weight; 

    } 

 

    return f; 

} 

 

float applyFn(filter* f, image* input, int n) 

{ 

  int i, imn= (input->rows) * (input->columns); 

  float sum= 0; 

 

  for ( i= 0; i < f->n; ++i ) 

    if ( n + f->p[i] >= 0 && n + f->p[i] < imn ) 

      sum+= (input->content[n + f->p[i]])*(f->w[i]); 

    else if ( n + f->p[i] < 0 ) 

      sum+= (input->content[imn + n + f->p[i]])*(f->w[i]); 

    else if ( n + f->p[i] >= imn ) 

      sum+= (input->content[n + f->p[i] - imn])*(f->w[i]); 

 

  return sum; 

} 

 

void applyF(filter* f, image* input, image* output) 

{ 

  int i, imn= (input->rows) * (input->columns); 

 

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

    output->content[i]= applyFn(f, input, i); 

} 

 

void destroyF(filter* f) 

{ 

  free(f->p); free(f->w); free(f); 

} 

 

filterSet* createGFS(float sigma, int ntheta, float lambda, float psi, float gamma, int 

stride) 

{ 

  float t, dtheta= M_PI/ntheta; 

 

  filterSet* fs= (filterSet*)malloc(sizeof(filterSet)); 

  fs->f= (filter**)malloc(sizeof(filter*)*ntheta); 

  fs->n= 0; 

 

  for ( t= 0; t < M_PI; t+= dtheta ) 

    fs->f[fs->n++]= createGF(sigma, t, lambda, psi, gamma, stride); 

 

  return fs; 

} 

 

float applyFSn(filterSet* fs, image* input, int n) 

{ 

  float value, maxValue= -FLT_MAX; 

  int i; 

 

  for ( i= 0; i < fs->n; ++i ) 

  { 

    value= applyFn(fs->f[i], input, n); 

    if ( value > maxValue ) 

      maxValue= value; 
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  } 

  return maxValue; 

} 

 

void applyFS(filterSet* fs, image* input, image* output) 

{ 

  int imn= (input->rows) * (input->columns); 

  int i; 

 

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

    output->content[i]= applyFSn(fs, input, i); 

} 

 

void destroyFS(filterSet* fs) 

{ 

  int i; 

  for ( i= 0; i < fs->n; ++i ) 

    destroyF(fs->f[i]); 

 

  free(fs->f); 

  free(fs); 

} 

 

A PGM (Portable GrayMap) (http://netpbm.sourceforge.net/doc/pgm.html) képformátum szürkeskálás képek 

tárolására alkalmas. A readPGMImage függvény a paraméterként kapott fájlból beolvassa a képet és visszaadja 

azt, míg a writePGM függvény a paraméterként kapott fájlnévre írja ki a képet. 

A.5. példa - mfilter/src/lib/pgm.h 

 

#ifndef _PGM_H_ 

#define _PGM_H_ 

 

#include <stdio.h> 

#include <image.h> 

 

/** PGM kep beolvasasa 

 * @param filename a beolvasando fajl neve 

 * @return a beolvasott kep mutatoja 

 */ 

image* readPGMImage(char* filename); 

 

/** kep kiirasa PGM fajlba 

 * @param filename a fajl neve 

 * @param img a kiirando kep mutatoja 

 */ 

void writePGMImage(char* filename, image* img); 

 

#endif 

 

A.6. példa - mfilter/src/lib/pgm.c 

 

#include <pgm.h> 

#include <stdio.h> 

#include <float.h> 

#include <string.h> 

#include <image.h> 

 

/** a PGM fajl megjegyzes sorainak atugrasa 

 * @param pgmFile a beolvasando pgm formatumu fajl mutatoja 

 */ 

void skipComments(FILE* pgmFile) 

{ 

  char ch; 

  char line[1000]; 

 

http://netpbm.sourceforge.net/doc/pgm.html
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  while ( fgets(line, sizeof(line), pgmFile) && line[0] == '#' ); 

  fseek(pgmFile, -strlen(line), SEEK_CUR); 

} 

 

image* readPGMImage(char* filename) 

{ 

  FILE* pgm; 

  char version[3]; 

  int i, j; 

  int rows, columns; 

  int maxGray; 

  image* img; 

 

  // fajl megnyitasa 

  pgm= fopen(filename, "rb"); 

  if ( pgm == NULL ) 

  { 

    printf("Nem sikerult megnyitni a fajlt olvasasra: %s\n!", filename); 

    return NULL; 

  } 

 

  // "MAGIC"-szam beolvasasa es ellenorzese 

  fgets(version, sizeof(version), pgm); 

  if ( strcmp(version, "P5") ) 

  { 

    printf("A fajl nem P5-tipusu PGM.\n"); 

    return NULL; 

  } 

 

  // leiro mezok beolvasasa 

  skipComments(pgm); 

  fscanf(pgm, "%d", &(columns)); 

  skipComments(pgm); 

  fscanf(pgm, "%d", &(rows)); 

  skipComments(pgm); 

  fscanf(pgm, "%d", &(maxGray)); 

  fgetc(pgm); 

 

  // kep letrozasa 

  img= createI(rows, columns); 

 

  // kep tartalom beolvasasa 

  for ( i= 0; i < rows*columns; ++i ) 

    img->content[i]= (float)fgetc(pgm); 

 

  fclose(pgm); 

 

  return img; 

} 

 

void writePGMImage(char* filename, image* img) 

{ 

  FILE* pgm; 

  int i, j; 

  float minV= FLT_MAX, maxV= -FLT_MAX; 

  int inm= img->rows * img->columns; 

  unsigned char p; 

 

  // minimum es maximum intenzitasok meghatarozasa 

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

  { 

    if ( img->content[i] < minV ) 

      minV= img->content[i]; 

    if ( img->content[i] > maxV ) 

      maxV= img->content[i]; 

  } 

 

  // fajl megnyitasa irasra 

  pgm= fopen(filename, "wb"); 

  if ( pgm == NULL ) 

  { 

    printf("Nem sikerult megnyitni a fajlt irasra: %s\n!", filename); 
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    return; 

  } 

 

  // "MAGIC" szam es leirok fajlba irasa 

  fprintf(pgm, "P5 "); 

  fprintf(pgm, "%d %d ", img->columns, img->rows); 

  fprintf(pgm, "%d ", 255); 

 

  // kep tartalom kiirasa 

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

    fputc((unsigned char)(img->content[i]-minV)/(maxV-minV)*255, pgm); 

 

  fclose(pgm); 

} 

 

A stopper típusú objektumokat időmérésre használhatjuk a kód futása során. A startS elindítja a stoppert, a 

stopS pedig leállítja azt. Végül a tprintf függvény egy burkoló függvény, amely segítségével a stopper által 

tárolt időtartamot és tetszőleges leíró sztringet írhatunk a kimenetre. 

A.7. példa - mfilter/src/lib/stopper.h 

 

#ifndef _STOPPER_H_ 

#define _STOPPER_H_ 

 

#include <time.h> 

 

/** stopper tipus*/ 

typedef struct stopper 

{ 

  clock_t begin; /// stopper futasanak kezdete 

  clock_t 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); 

 

/** idotartamot 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 

 

A.8. példa - mfilter/src/lib/stopper.c 

 

#include <stopper.h> 

#include <stdarg.h> 

#include <stdio.h> 

 

void startS(stopper *st) 

{ 

  st->begin= clock(); 

} 

 

void stopS(stopper *st) 

{ 
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  st->end= clock(); 

} 

 

int tprintf(stopper *st, const char* fmt, ...) 

{ 

  float d= st->end - st->begin; 

  long ms, s; 

 

  d*=1000; 

  d/=CLOCKS_PER_SEC; 

 

  ms= d; 

  s= ms / 1000; 

  ms= ms % 1000; 

 

  va_list arg; 

  va_start(arg, fmt); 

  printf("%03ld.%02ld ", s, ms); 

  vprintf(fmt, arg); 

  va_end(arg); 

  fflush(stdout); 

} 

 

A.9. példa - mfilter/src/lib/CMakeLists.txt 

 

SET(TARGET_NAME filter) 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

ADD_LIBRARY(${TARGET_NAME} STATIC ${SRC}) 

TARGET_LINK_LIBRARIES(${TARGET_NAME} m) 

 

Az parancssori alkalmazásban parancssori argumentumként kapjuk a szűrendő, PGM formátumú képet, a σ, nθ , 

γ paramétereket, valamint az eredmény kép nevét. A kép beolvasás és a szűrőhalmaz elkészítését követően 

elvégezzük a szűrést, aminek futási idejét a program végén a kimenetre írjuk. A szűrőhalmazban rögzítettük a 

λ=9 és ψ=0 paramétereket. Ezek kiemelhetőek parancssori argumentum szintre, azonban a szűrők méretét nem 

befolyásolják, így nincsenek hatással a futási időkre. 

A.10. példa - mfilter/src/app/main.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <filter.h> 

#include <pgm.h> 

#include <image.h> 

#include <stopper.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  if ( argc < 6 ) 

    return printf("Hasznalat: %s <input.pgm> sigma ntheta gamma <output.pgm>\n", 

argv[0]); 

 

  float sigma, gamma; 

  int ntheta; 

  image* input, *output; 

  stopper st; 

 

  startS(&st); 

 

  sigma= atof(argv[2]); 

  ntheta= atoi(argv[3]); 

  gamma= atof(argv[4]); 

 

  input= readPGMImage(argv[1]); 

  output= createI(input->rows, input->columns); 
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  filterSet* gfs= createGFS(sigma, ntheta, 9, 0, gamma, input->columns); 

 

  applyFS(gfs, input, output); 

 

  writePGMImage(argv[5], output); 

 

  destroyI(input); 

  destroyI(output); 

  destroyFS(gfs); 

 

  stopS(&st); 

  tprintf(&st, "\n"); 

 

  return 0; 

} 

 

A.11. példa - mfilter/src/app/CMakeLists.txt 

 

SET(TARGET_NAME mfilter) 

INCLUDE_DIRECTORIES(${PROJECT_SOURCE_DIR}/src/lib) 

LINK_DIRECTORIES(${LIBRARY_OUTPUT_PATH}) 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(${TARGET_NAME} ${SRC}) 

TARGET_LINK_LIBRARIES(${TARGET_NAME} filter) 

 

A.12. példa - mfilter/CMakeLists.txt 

 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

 

PROJECT(mfilter C) 

 

SET(LIBRARY_OUTPUT_PATH ${PROJECT_BINARY_DIR}/lib) 

SET(EXECUTABLE_OUTPUT_PATH ${PROJECT_BINARY_DIR}/bin) 

 

SUBDIRS(src/lib src/app) 

 

SET(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE on) 

 

2. kNN osztályozás 

2.1. Matematikai háttér 

Napjainkban minden tudományterületen és iparágban elképzelhetetlen mennyiségű kísérleti és teszt adatot 

gyűjtenek és állítanak elő a kutatók. Az adat szisztematikus és alapos feldolgozása csak megfelelő statisztikai 

algoritmusok segítségével lehetséges. Az adatgyűjtés egy jelentős részének célja, hogy a szakértők által 

kiértékelt adatok alapján újabb adatokat automatikus szoftverekkel tudjunk címkézni. Példaként gondolhatunk 

különböző orvosi szűrőalkalmazásokra, amelyek segítségével egyes betegségek fő tünetei/jelei akár 

automatikusan, orvos jelenléte nélkül is nagy pontossággal felismerhetőek. Az osztályozó algoritmusok egy 

egyszerű és hatékony, ámde nagyon nagy számításigényű családját alkotják a ,,k-legközelebbi szomszéd'' (k-

Nearest Neighbor) (kNN) algoritmus különböző változatai. A kNN algoritmus bemenete egy manuálisan 

címkézett tanuló vektor halmaz, azaz a szokásos értelemben vett számvektorok, amelyekhez az alkalmazási 

terület szakértői címkét rendelnek. Ha a címkék az L véges halmazból kerülhetnek ki, akkor az N elemű, M 

dimenziójú vektorokat tartalmazó tanuló adatbázis egy S ⊂ L × ℝM, |S| = N halmaz. A tanulóhalmaz elemei 

között egy távolságfüggvényt, vagy általánosabb esetben, különbözőségi (dissimilarity-function) függvényt 

értelmezünk. Minél kisebb értéket kapunk a d távolságfüggvénnyel az x,y ∈  S vektorokra, a vektorokat annál 

inkább hasonlónak tekintjük. Megjegyezzük, hogy a távolságfüggvényben csak a vektorok valós 

komponsenseivel dolgozunk, a címkéket csak kiegészítő információnak tekintjük és nem a vektorok 

koordinátájának. A kNN algoritmus alkalmazásának kulcskérdése a problémának leginkább megfelelő 

távolság/különbözőségi függvény megtalálása. A legegyszerűbb távolságfüggvények az 
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• Euklideszi-távolság: 
 

 

(A.10) 

• Hamming-távolság: 
 

 
(A.11) 

Miután a megfelelő d függvényt kiválasztottuk két vektor és így az általuk reprezentált valós események, 

entitások hasonlóságának mérésére, a kNN osztályozás feladata egy tetszőleges z ∈  ℝM vektorhoz címkét 

rendelni, az S halmaz, mint tanulóhalmaz alapján. A kNN módszer a következő módon algoritmizálható: 

1. Rögzítsük a k pozitív egész szám értékét, például legyen k=21. 

2. Keressük meg azt a k darab yj
1, ..., yj

k ∈  S, jm ≠ jn vektort, amelyek d(z,yj
i) a távolsága az z vektortól a 

legkisebb. 

3. Jelölje a K multihalmaz az yj
1, ..., yj

k vektorok címkéinek multihalmazát. Ekkor a kNN algoritmus a z 

vektorhoz a maj(K) címkét rendeli, azaz azt a címkét, amely a K multihalmazban többségben van. Ha több 

címke is ugyanazzal a maximális elemszámmal van jelen K-ban, akkor valamilyen heurisztika szerint 

választunk, például véletlenszerűen, vagy a k paraméter értékét növelve újabb osztályozással. Megjegyezzük, 

hogy bináris osztályozási feladat esetén a legegyszerűbb ha a k értéket páratlannak választjuk, mert ekkor 

biztosan többségben lesz valamelyik címke. 

2D vektorok kNN-osztályozását szemléltetjük a A.6. ábrán. 

A.6. ábra - Az ábrán 2D vektorok alapján történő kNN-osztályozást szemléltetünk. A 

piros és kék pontok a két különböző osztályhoz tartozó 2D tanuló vektorokat jelölik és a 

zöld színű z1 és z2 pontokat szeretnénk osztályozni. Legyen k=3 rögzített. Meghatározzuk 

a z1 és z2 pontokhoz legközelebbi k darab vektort, majd megvizsgáljuk, melyik címkéből 

van több közöttük. Ezek alapján a z1 pont a piros címkék osztályába fog tartozni, hiszen 

a három legközelebbi szomszédja piros színű. A z2 pont viszont a kék címkék 

osztályához tartozik, mert legközelebbi szomszédjai között a kék címkék vannak 

többségben. 

 

2.2. Implementáció 
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A kNN algoritmust egy egyszerű C környezetben készítettük el. A vector.h és vector.c fájlok tartalmazzák a 

vektorok kezeléséhez szükséges függvényeket. 

A.13. példa - src/lib/vector.h 

 

#ifndef _VECTOR_H_ 

#define _VECTOR_H_ 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdarg.h> 

 

/** vektor tipus*/ 

typedef struct vector 

{ 

  float* data;  /// a vektor elemeit tartalmazo tomb 

  unsigned int n; /// a vektor elemeinek szama 

  unsigned char label; /// a vektor osztalya 

} vector; 

 

/** vektor halmaz tipus*/ 

typedef struct vectorSet 

{ 

  vector* data;  /// a vektor halmaz elemei 

  unsigned int n; /// a vektor halmaz szamossaga 

  int capacity;  /// kapacitas (teljes lefoglalt terulet) 

  unsigned int numClass; /// a kulonbozo osztalycimkek szama 

} vectorSet; 

 

/** vektor tipusu valtozo inicializalasa 

    * @param v a vektor valtozo cime 

    * @param n a vektor dimenzionalitasa 

    */ 

void createV(vector* v, unsigned int n); 

 

/** n dimenzionalitasu vektor tipusu valtozo inicializalasa 

    * @param v a vektor valtozo cime 

    * @param n a vektor dimenzionalitasa 

    */ 

void createVn(vector* v, unsigned int n, ...); 

 

/** vektor valtozo felszabaditasa 

    * @param v a vektor valtozo cime 

    */ 

void destroyV(vector* v); 

 

/** vektorhalmaz inicializalasa 

    * @param vs a vektor halmaz valtozo cime 

    */ 

void createVS(vectorSet* vs); 

 

/** vektorhalmaz inicializalasa n vektor tarolasara 

    * @param vs a vektorhalmaz cime 

    * @param n a vektorhalmaz elemeinek szama 

    */ 

void createVSn(vectorSet* vs, unsigned int n); 

 

/** vektorhalmaz felszabaditasa 

    * @param vs a vektorhalmaz cime 

    */ 

void destroyVS(vectorSet* vs); 

 

/** vektor hozzaadasa vektorhalmazhoz 

    * @param v a vektor cime 

    * @param vs a vektorhalmaz cime 

    */ 

void addVectorToVS(vector* v, vectorSet* vs); 

 

/** cimkezett vektor kiirasa 

    * @param v a vektor valtozo cime 
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    */ 

void printV(vector* v); 

 

/** Euklideszi-tavolsag fuggveny 

    * @param v1 elso vektor cime 

    * @param v2 masodik vektor cime 

    * @returns a vektorok Euklideszi-tavolsaga 

    */ 

float distanceEUC(vector* v1, vector* v2); 

 

/** Hamming-tavolsag fuggveny 

    * @param v1 elso vektor cime 

    * @param v2 masodik vektor cime 

    * @returns a vektorok Hamming-tavolsaga 

    */ 

float distanceHAM(vector* v1, vector* v2); 

 

#endif 

 

A.14. példa - src/lib/vector.c 

 

#include <vector.h> 

#include <stdarg.h> 

 

void createV(vector* v, unsigned int n) 

{ 

  v->data= (float*)malloc(sizeof(float)*n); 

  v->n= n; 

} 

 

void createVn(vector* v, unsigned int n,  ...) 

{ 

  unsigned int i; 

 

  createV(v, n); 

 

  va_list ap; 

  va_start(ap, n); 

 

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

  { 

    v->data[i]= va_arg(ap, double); 

  } 

  va_end(ap); 

} 

 

void destroyV(vector* v) 

{ 

  free(v->data); 

  v->data= NULL; 

  v->n= 0; 

} 

 

void createVS(vectorSet* vs) 

{ 

    vs->data= (vector*)malloc(sizeof(vector)*100); 

    vs->n= 0; 

    vs->capacity= 100; 

} 

 

void createVSn(vectorSet* vs, unsigned int n) 

{ 

  vs->data= (vector*)malloc(sizeof(vector)*(n + 100)); 

  vs->n= n; 

  vs->capacity= n + 100; 

} 

 

void destroyVS(vectorSet* vs) 

{ 
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  unsigned int i; 

  for ( i= 0; i < vs->n; ++i ) 

    destroyV(vs->data + i); 

  free(vs->data); 

  vs->n= 0; 

} 

 

void addVectorToVS(vector* v, vectorSet* vs) 

{ 

  unsigned int i; 

  if ( vs->n == vs->capacity ) 

  { 

    vs->data= (vector*)realloc(vs->data, sizeof(vector)*(vs->capacity + 100)); 

    vs->capacity= vs->capacity + 100; 

  } 

  createV(vs->data + vs->n, v->n); 

  for ( i= 0; i < v->n; ++i ) 

    vs->data[vs->n].data[i]= v->data[i]; 

  vs->data[vs->n++].label= v->label; 

} 

 

void printV(vector* v) 

{ 

  unsigned int i; 

  printf("["); 

  for ( i= 0; i < v->n; ++i ) 

    printf("%f ", v->data[i]); 

  printf("- %d ]\n", v->label); 

  fflush(stdout); 

} 

 

float distanceEUC(vector* v1, vector* v2) 

{ 

  unsigned int i; 

  float res= 0; 

  for ( i= 0; i < v1->n; ++i ) 

    res+= (v1->data[i] - v2->data[i])*(v1->data[i] - v2->data[i]); 

  return res; 

} 

 

float distanceHAM(vector* v1, vector* v2) 

{ 

  unsigned int i; 

  float res= 0; 

  for ( i= 0; i < v1->n; ++i ) 

    if ( fabs(v1->data[i] - v2->data[i]) > res ) 

      res= fabs(v1->data[i] - v2->data[i]); 

  return res; 

} 

 

Az általánosság kedvéért két adathalmazzal használhatjuk a kNN alkalmazást: az egyik adathalmaz 

véletlenszámokat tartalmazó vektorokkal kerül inicializálásra, paraméterként megadható a vektorok száma és 

azok dimenzionalitása. Erre azért van szükség, hogy vizsgálhassuk, hogyan növekszik a számításigény a 

paraméterek függvényében. A valós alkalmazások szemléltetésére lehetővé tesszük egy valódi, az UCI 

repository [7] archive.ics.uci.edu/ml részeként elérhető, gamma teleszkópok mérési adatait tartalmazó 

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/MAGIC+Gamma+Telescope MAGIC néven referált adathalmaz [2] 

beolvasását. A MAGIC halmaz vektorai 10 valós koordinátát és egy osztálycímkét tartalmazó vektorok, a 

vektorok száma 19020. Az adathalmazt tartalmazó CSV fájl néhány sora: 

28.7967,16.0021,2.6449,0.3918,0.1982,27.7004,22.011,-8.2027,40.092,81.8828,g 

31.6036,11.7235,2.5185,0.5303,0.3773,26.2722,23.8238,-9.9574,6.3609,205.261,g 

162.052,136.031,4.0612,0.0374,0.0187,116.741,-64.858,-45.216,76.96,256.788,g 

23.8172,9.5728,2.3385,0.6147,0.3922,27.2107,-6.4633,-7.1513,10.449,116.737,g 

75.1362,30.9205,3.1611,0.3168,0.1832,-5.5277,28.5525,21.8393,4.648,356.462,g 

Minden sor vesszővel elválasztott 10 darab valós értéket és a sor végén egy karakterként megjelenő 

osztálycímkét tartalmaz. A lehetséges osztálycímkék: 'g' és 'h', amelyek a megfelelő vektorban előforduló adatok 

forrására utalnak, g - gamma, h - hadron. A statisztikai osztályozás feladata ebben az esetben egy olyan eszköz 

http://archive.ics.uci.edu/ml
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/MAGIC+Gamma+Telescope
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létrehozása, amellyel a rendelkezésre álló adatok alapján tetszőleges 10 elemű valós vektort be lehet sorolni a 'g' 

vagy 'h' osztályok valamelyikébe. 

A véletlenszerű adatok generálása, illetve a MAGIC adathalmaz beolvasását végző kódok a sampler.h és 

sampler.c állományokban kerültek megvalósításra. 

A.15. példa - src/lib/sampler.h 

 

#ifndef _SAMPLER_ 

#define _SAMPLER_ 

 

#include <vector.h> 

 

/** vektor halmaz veletlenszeru generalasa 

    * @param vs a vektorhalmaz valtozo cime 

    * @param numVectors a vektorok szama 

    * @param numCoords a vektorok dimenzionalitasa 

    */ 

void sampleVS(vectorSet* vs, int numVectors, int numCoords); 

 

/** veletlen vektor generalasa 

    * @param v a vektor valtozo cime 

    * @param numCoords a vektor dimenzionalitasa 

    */ 

void sampleV(vector* v, int numCoords); 

 

/** a MAGIC adatokat tartalmazo CSV fajl beolvasasa 

    * @param vs a vektorhalmaz valtozo cime 

    * @param filename a CSV fajl neve eleresi uttal 

    * @returns 0 ha a beolvasas sikeres, hiba eseten 1 

    */ 

int readCVS(vectorSet* vs, char* filename); 

 

#endif 

 

A.16. példa - src/lib/sampler.c 

 

#include <sampler.h> 

#include <string.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define ATTRIBUTE_RANGE 10 

#define NUM_CLASSES 2 

 

void sampleVS(vectorSet* vs, int numVectors, int numCoords) 

{ 

  unsigned int i, j; 

  createVSn(vs, numVectors); 

  srand(time(NULL)); 

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

    sampleV(vs->data + i, numCoords); 

  vs->numClass= 2; 

} 

 

void sampleV(vector* v, int numCoords) 

{ 

    unsigned int i; 

    createV(v, numCoords); 

 

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

 v->data[i]= rand() % ATTRIBUTE_RANGE; 

    v->label= rand() % NUM_CLASSES; 

} 

 

int readCVS(vectorSet* vs, char* filename) 

{ 

  FILE* file= fopen(filename, "r"); 
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  char buffer[1000]; 

  vector v; 

  unsigned int i; 

  char* tmp; 

 

  createV(&v, 10); 

  createVS(vs); 

 

  if ( file == NULL ) 

  { 

    fputs("File read error...\n", stderr); 

    return 0; 

  } 

 

  while ( fgets(buffer, 1000, file) != NULL ) 

  { 

    fgets(buffer, 1000, file); 

    tmp= strtok(buffer, ","); 

    for ( i= 0; i < 10; ++i ) 

    { 

 v.data[i]= atof(tmp); 

 tmp= strtok(NULL, ","); 

 fflush(stdout); 

    } 

    if ( *tmp == 'g' ) 

        v.label= 0; 

    else 

 v.label= 1; 

    addVectorToVS(&v, vs); 

  } 

 

  vs->numClass= 2; 

 

  destroyV(&v); 

 

  return 0; 

} 

 

A kNN algoritmus specifikációja és implementációja a knnalg.h és knnalg.c fájlokban található. 

A.17. példa - src/lib/knnalg.h 

 

#ifndef _KNN_ALG_H_ 

#define _KNN_ALG_H_ 

 

#include <vector.h> 

 

/** a kNN algoritmus megvalositasa 

    * @param v ismeretlen cimkeju input vektor 

    * @param vs tanulo vektorokat tartalmazo vektor halmaz 

    * @param k a kNN osztalyozas k parametere 

    * @param distance tavolsagfuggveny 

    * @returns a v vektor valoszinusitett osztaly-cimkeje 

    */ 

unsigned char knnalg(vector* v, vectorSet* vs, int k, float (*distance)(vector*, 

vector*)); 

 

#endif 

 

A.18. példa - src/lib/knnalg.c 

 

#include <knnalg.h> 

#include <float.h> 

 

unsigned char knnalg(vector* v, vectorSet* vs, int k, float (*distance)(vector*, 

vector*)) 
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{ 

  float* distances= (float*)malloc(sizeof(float)*(vs->n)); 

  unsigned int i; 

  int minIdx; 

  int maxIdx; 

  unsigned int* labels= (unsigned int*)malloc(sizeof(unsigned int)*(vs->numClass)); 

 

  // tavolsagok meghatarozasa 

  for ( i= 0; i < vs->n; ++i ) 

    distances[i]= distance(v, vs->data + i); 

 

  for ( i= 0; i < vs->numClass; ++i ) 

    labels[i]= 0; 

 

  // k legkozelebbi vektor megkeresese es cimkeik regisztralasa 

  for ( ; k > 0; --k ) 

  { 

    minIdx= 0; 

    for ( i= 0; i < vs->n; ++i ) 

      if ( distances[i] < distances[minIdx] ) 

 minIdx= i; 

    labels[vs->data[minIdx].label]++; 

    distances[minIdx]= FLT_MAX; 

  } 

 

  // az eredmeny cimke meghatarozasa 

  maxIdx= 0; 

  for ( i= 0; i < vs->numClass; ++i ) 

  { 

    printf("Label: %d - neighbors: %d\n", i, labels[i]); 

    if ( labels[i] > labels[maxIdx] ) 

      maxIdx= i; 

  } 

 

  free(distances); 

  free(labels); 

 

  return maxIdx; 

} 

 

A stopper.h és stopper.c fájlok tartalma megegyezik az illesztett szűrésnél megismert forráskódokkal. Az 

alkalmazás két módon használható: 

• Az alkalmazást indító parancsban parancssori argumentumként megadjuk a k paramétert, a véletlenszerűen 

generálandó vektorok számát és dimenzionalitását. Az alkalmazás előállítja a statisztikai modellt és egy 

véletlenszerűen generált vektoron végrehajtja a kNN osztályozást. 

• Az alkalmazást indító parancsban parancssori argumentumként megadjuk a k paramétert, a MAGIC adatfájl 

elérési útját, valamint az osztályozandó vektor 10 koordinátáját. 

A.19. példa - src/app/main.c 

 

#include <vector.h> 

#include <sampler.h> 

#include <knnalg.h> 

#include <stopper.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  vectorSet vs; 

  vector v; 

  unsigned int label; 

  int error; 

  int i; 

  stopper st; 

 

  if ( argc == 13 ) 

  { 
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    printf("Valos adatok beolvasasa: %s\n", argv[2]); fflush(stdout); 

    error= readCVS(&vs, argv[2]); 

    if ( error ) 

    { 

 fputs("Nem sikerult megnyitni a fajlt!\n", stderr); 

 return 0; 

    } 

    createV(&v, 10); 

    for ( i= 0; i < 10; ++i ) 

 v.data[i]= atof(argv[i+3]); 

  } 

  else if ( argc == 4 ) 

  { 

    printf("Mintavetelezes.\n"); fflush(stdout); 

    sampleVS(&vs, atoi(argv[2]), atoi(argv[3])); 

    sampleV(&v, atoi(argv[3])); 

  } 

  else 

  { 

    printf("Hasznalat:\n"); 

    printf("\t %s k N dim\n", argv[0]); 

    printf("\t %s k MAGIC_adatfajl v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9\n", argv[0]); 

    return 0; 

  } 

 

  startS(&st); 

  label= knnalg(&v, &vs, atoi(argv[1]), distanceEUC); 

  stopS(&st); 

  printf("Label: %d\n", label); 

 

  tprintf(&st, "\n"); 

 

  return 0; 

} 

 

A.20. példa - CMakeLists.txt 

 

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8) 

 

PROJECT(knn C) 

 

SET(LIBRARY_OUTPUT_PATH ${PROJECT_BINARY_DIR}/lib) 

SET(EXECUTABLE_OUTPUT_PATH ${PROJECT_BINARY_DIR}/bin) 

 

SUBDIRS(src/lib src/app) 

 

SET(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE on) 

 

A.21. példa - src/app/CMakeLists.txt 

 

SET(TARGET_NAME knnapp) 

INCLUDE_DIRECTORIES(${PROJECT_SOURCE_DIR}/src/lib) 

LINK_DIRECTORIES(${LIBRARY_OUTPUT_PATH}) 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(${TARGET_NAME} ${SRC}) 

TARGET_LINK_LIBRARIES(${TARGET_NAME} knn) 

 

A.22. példa - src/lib/CMakeLists.txt 

 

SET(TARGET_NAME knn) 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

ADD_LIBRARY(${TARGET_NAME} SHARED ${SRC}) 
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TARGET_LINK_LIBRARIES(${TARGET_NAME} m) 

 

Az alkalmazás lehetséges paraméterezései és kimenetei: 

user@home> bin/knnapp 11111 100000 1000 

Mintavetelezes. 

Label: 0 - neighbors: 5512 

Label: 1 - neighbors: 5599 

Label: 1 

008.00 

 

user@home> bin/knnapp 9999 data/magic04.data.txt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valos adatok beolvasasa: data/magic04.data.txt 

Label: 0 - neighbors: 6655 

Label: 1 - neighbors: 3344 

Label: 0 

000.450 

3. 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, hiszen 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, s az 

optimalizáció egyes lépéseit. 

3.1. Elméleti háttér 

Egy pontszerűnek tekinthető objektum helyzetét a három dimenziós térben, 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 vektor értékű függvény: r: ℝ→ℝ3, 
 

 (A.12) 

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 

sebesség fogalomhoz, azzal a különbséggel, hogy r-hez hasonlóan egy adott pillanatban a sebesség is három 

dimenziós vektormennyiség. Ennek oka, hogy három különböző koordinátatengely irányába három különböző 

sebességgel változhat az objektum helyzete. Formálisan v(t): ℝ→ℝ3, 
 

 (A.13) 

A v(t) függvény komponensei ismét egyértékű függvények: vx, vy, vz: ℝ→ℝ. A hétköznapi nyelvben használt 

sebesség fogalmunk 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: a(t): ℝ→ℝ3, 
 

 (A.14) 
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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 gyorsulás függvény 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 
 

 (A.15) 

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, három komponensű gyorsulás függvénnyel 

felírva: 
 

 (A.16) 

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 
 

 
(A.17) 

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: 
 

 
(A.18) 

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. részecskére az adott időpillanatban ható eredő erő 
 

 
(A.19) 

Ezek alapján a vizsgált i. részecske gyorsulása a vizsgált időpillanatban 
 

 
(A.20) 

Az i. 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: 
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(A.21) 

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, |t1 - t0|= 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(i), 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) + c(i)dt. 

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) + c(i)dt + v(i)(t0))/2 = v(i)(t0) + c(i)dt/2 lesz, így a test helye a dt intervallumban átlagos sebesség és a dt idő 

szorzatával változik, azaz 
 

 (A.22) 

Ezzel lényegében meg is kaptuk a szimuláció alapját szolgáló numerikus algoritmust: ha ismerjük a test 

helyzetét és sebességét a t0 időpillanatban, az A.22. formula alapján meg tudjuk határozni azt a t1 időpillanatban. 

A c(i) konstans, vagyis az adott időpillanatban konstansnak tekintett gyorsulás a gravitációs erőtörvény alapján 
 

 
(A.23) 

A [t0, t1[ időintervallumban tett feltételezésünket továbbra is tarthatjuk, azaz élhetünk azzal a feltételezéssel, 

hogy a [t1, t2[=dt intervallumban is olyan kicsiny, hogy a gyorsulás, illetve a részecskére ható erő állandónak 

tekinthető, 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)) és 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: 
 

 
(A.24) 

A többkomponensű függvények koordinátáinak kifejtésével: 
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(A.25) 

3. A kapott, közelítőleg konstansnak tekintett gyorsulás alapján az i. test helyét a t1 = t0 + dt időpillanatban a 
 

 (A.26) 

összefüggéssel, vagy koordinátákra lebontva a 
 

 

(A.27) 

alapján számíthatjuk ki. 

4. A második és harmadik lépést annyiszor ismételjük, ahányszor dt hosszúságú időintervallumra szeretnénk 

szimulálni a rendszer viselkedését. 

Az fent leírt séma fizikai szimulációs problémák széles körére alkalmazható. Problémától függően az erő 

kicserélhető az elektromágnesség területén megjelenő Coulomb-erőre, súrlódási erőre, az összeérő molekulák 

között fellépő iontörzs taszítási 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. 

3.2. Implementáció 

Az korábbiakhoz hasonlóan, most is egy programkönyvtárat és egy arra építő alkalmazást hozunk létre, a 

szimulációt azonban OpenGL segítségével vizualizáljuk. A szimulációhoz tartozó eszközök a simulation.h és 

simulation.c fájlokban kerülnek megvalósításra. 

A.23. példa - src/lib/simulation.h 
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#ifndef _SIMULATION_H_ 

#define _SIMULATION_H_ 

 

/// a reszecskek pozicioinak tombje 

float* r; 

/// a reszecskek sebessegeinek tombje 

float* v; 

/// a reszecskek tomegeinek tombje 

float* m; 

/// a kiszamolt poziciokat atmenetileg tarolo tomb 

float* tmp; 

/// a reszecskek szama 

int N; 

/// az idofelbontas 

float dt; 

 

/** 

 * a reszecskeket inicializalo fuggveny 

 */ 

void initObjects(); 

 

/** 

 * a szimulacio egy lepeset megvalosito fuggveny 

 */ 

void oneIteration(); 

 

#endif 

 

A.24. példa - src/lib/simulation.c 

 

#include <simulation.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stopper.h> 

#include <GL/glut.h> 

 

void initObjects() 

{ 

  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); 

  int i; 

  for ( i= 0; i < 3*N; i+= 3 ) 

  { 

    r[i]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    r[i+1]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    r[i+2]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    m[i/3]= ((float)rand())/RAND_MAX; 

    v[i]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    v[i+1]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

    v[i+2]= ((float)rand())/RAND_MAX*2-1; 

  } 

} 

 

void destroyObjects() 

{ 

  free(r); 

  free(v); 

  free(tmp); 

  free(m); 

} 

 

void oneIteration() 

{ 

  int i, j, k; 

  float ax, ay, az; 
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  float dx, dy, dz; 

  float ir; 

  float ir3; 

  float f; 

  stopper st; 

  startS(&st); 

  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 + 0.001); 

      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]; 

 

  stopS(&st); 

  tprintf(&st, "\n"); 

 

  glutPostRedisplay(); 

} 

 

Főprogramunk parancssori argumentumként kapja a szimulálandó részecskék számát (N), valamint a dt időközt, 

lebegőpontos számként, s feltételezzük, hogy a simulation.h-ban deklarált, globális változók értékeit a 

főprogram megfelelően beállítja. A részecskék koordinátáit az r, sebességeiket a v tömbben tartjuk nyilván, 

melyek mérete egyaránt 3N. Létrehozunk továbbá egy N méretű m tömböt, mely a részecskék tömegeit 

tartalmazza. A koordinátákat, sebességeket és tömegeket tartalmazó tömböket véletlenszerűen inicializáljuk a 

initObjects függvény segítségével. Létrehoztunk továbbá egy tmp nevű, szintén 3N méretű tömböt, melyet az 

egyes iterációkban kiszámított új koordináták átmeneti tárolására használunk. A oneIteration függvényben 

felfedezheti az olvasó az előző szakaszban levezetett iteratív algoritmus egy lépését. Az elvi algoritmustól egy 

helyen tér el a függvény: a részecskék távolságának számításánál a négyzetgyökvonás alatt megjelenik egy 

0.001 konstans. Ennek célja, hogy a részecskéket egymástól legalább  távolságra tartsa, ennek 

hiányában a részecskék végtelenül közel kerülhetnek egymáshoz, ami 0-val osztáshoz és végtelen nagy 

gyorsulásokhoz vezetne, amit az elméleti modellben nem kezelünk, hiszen a valóságban sem fordulhat elő, hogy 

két különböző részecske ugyanazon helyen tartózkodjon. 

Az OpenGL-hez kapcsolódó, vizualizációs eszközöket a control.h és control.c állományokban valósítjuk 

meg. Az OpenGL használatához győződjünk meg róla, hogy az OpenGL egy széleskörűen elterjedt kiegészítő 

könyvtára, a GLUT valamely implementációja elérhető rendszerünkön. Linux alapú operációs rendszerek esetén 

javasoljuk a legtöbb repository-ban elérhető freeglut3 csomag használatát. Az OpenGL tárgyalása messze 

meghaladná a jegyzet kereteit, ezért fogadjuk el, hogy ezen eszközök lehetővé teszik az r tömbben tárolt 

koordinátahármasok megjelenítését, és egyszerű navigációs és nagyítási/kicsinyítési lehetőségeket biztosítanak. 

A.25. példa - src/lib/simulation.h 

 

#ifndef _INIT_H_ 
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#define _INIT_H_ 

 

/// a kamera pozicioja gombi koordinatarendszerben 

int theta= 45, phi= 45, R= 1; 

/// a navigacio soran hasznalt globalis valtozok 

int buttonDown= 0, xOld, yOld, thetaOld, phiOld; 

float scale= 100; 

 

/** 

 * a megjelenitest vegzo fuggveny 

 */ 

void display(void); 

 

/** 

 * az egeresemenyeket kezelo fuggveny 

 * @param button a lenyomott eger gomb azonositoja 

 * @param state az allapot azonositoja 

 * @param x vizszintes koordinata 

 * @param y fuggoleges koordinata 

 */ 

void mouse(int button, int state, int x, int y); 

 

/** 

 * az egermozgast kezelo fuggveny 

 * @param x az egermutato uj vizszintes koordinataja 

 * @param y az egermutato uj fuggololeges koordinataja 

 */ 

void motion(int x, int y); 

 

/** 

 * az ablak atmeretezeset kezelo fuggveny 

 * @param width az ablak uj szelessege 

 * @param height az ablak uj magassaga 

 */ 

void reshape(int width, int height); 

 

/** 

 * a grafikus kornyezetet inicializalo fuggveny 

 * @param argc a parancssori argumentumok szama 

 * @param argv a parancssori argumentumok tombje 

 */ 

void glInit(int argc,char *argv[]); 

 

#endif 

 

A.26. példa - src/lib/simulation.c 

 

#include <control.h> 

#include <GL/glut.h> 

#include <simulation.h> 

#include <math.h> 

 

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); 
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  glVertex3i(0,0,0); 

  glVertex3i(0,0,1); 

  glEnd(); 

 

  glColor3f(255, 255, 0); 

 

  glVertexPointer(3, GL_FLOAT, sizeof(GL_FLOAT)*3, r); 

  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY); 

  glDrawArrays(GL_POINTS, 0, N); 

  glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY); 

 

  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); 

} 

 

A könyvtárban a fenti négy állományon kívül megtalálhatók még a korábban bemutatott stopper.h és 

stopper.c fájlok. A könyvtár fordításához az alábbi CMakeLists.txt konfigurációs állományt használjuk. 
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A.27. példa - src/lib/CMakeLists.txt 

 

SET(TARGET_NAME sim) 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

 

SET(CMAKE_C_FLAGS "-fopenmp") 

INCLUDE_DIRECTORIES(.) 

ADD_LIBRARY(${TARGET_NAME} SHARED ${SRC}) 

 

TARGET_LINK_LIBRARIES(${TARGET_NAME} m) 

 

Főprogramunk a parancssori argumentumok feldolgozását és a könyvtári függvények megfelelő hívását 

tartalmazza. 

A.28. példa - src/app/simulation.c 

 

#include <control.h> 

#include <simulation.h> 

#include <stopper.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  if ( argc != 3 ) 

    return printf("Hasznalat: %s <N> <dt>\n", argv[0]); 

 

  N= atoi(argv[1]); 

  dt= atof(argv[2]); 

 

  // objektumok inicializalasa 

  initObjects(); 

 

  // OpenGL kornyezet inicializalasa 

  glInit(argc, argv); 

 

  // vizualizacios ciklus inditasa 

  glutMainLoop(); 

 

  // lefoglalt eroforrasok felszabaditasa 

  destroyObjects(); 

 

  return 0; 

} 

 

A főprogram fordításához az alábbi CMakeLists.txt állományt használjuk. 

A.29. példa - src/app/CMakeLists.txt 

 

SET(TARGET_NAME simulation) 

 

FIND_PACKAGE(GLUT) 

FIND_PACKAGE(OpenGL) 

 

INCLUDE_DIRECTORIES(${PROJECT_SOURCE_DIR}/src/lib ${GLUT_INCLUDE_DIRS} 

${OPENGL_INCLUDE_DIRS}) 

LINK_DIRECTORIES(${LIBRARY_OUTPUT_PATH}) 

AUX_SOURCE_DIRECTORY(. SRC) 

ADD_EXECUTABLE(${TARGET_NAME} ${SRC}) 

TARGET_LINK_LIBRARIES(${TARGET_NAME} sim ${GLUT_LIBRARIES} ${OPENGL_LIBRARIES}) 

 

Konfigurálás és a szoftver fordítása után programunkat két parancssori argumentummal kell hívnunk, a 

korábbiaknak megfelelően első argumentumunk a részecskék száma, a második a dt időfelbontás: 
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user@linux> bin/simulation 1000 0.001 

0.100902 

0.114785 

0.081187 

0.109785 

0.084596 

0.096712 

0.110156 

0.091287 

0.093905 

0.108680 

0.107978 

0.083190 

0.108667 

A program a sztenderd kimenetre írja az egyes iterációk kiszámításához szükséges időt és megjelenik egy ablak, 

melyben három koordinátatengelyt és a mozgó részecskéket láthatjuk. A grafikus kimenetről néhány 

képernyőképet láthat az olvasó a A.7. ábrán. 

A.7. ábra - A gravitációs részecskeszimulációt megvalósító alkalmazás képernyőképei. 
 

  

4. Feladatok 
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1. (★★) A sorfolytonos indexelés miatt egy szűrő csak adott C szélességű képek esetén használható, mert az 

indexek kiszámításához felhasználtuk a szűrendő kép oszlopainak C számát. C2 ≠ C szélességű képek esetén 

az elcsúszó indexek miatt a szűrés értelmezhetetlen eredményhez vezet. Készítsen függvényt, a digitális 

képek szűrését megvalósító alkalmazásba, amely egy adott szűrő C oszlopszámmal számított sorfolytonos 

indexeit átszámítja a paraméterként kapott C2 oszlopszámra! 

2. (★★) Módosítsa a digitális képek szűrését megvalósító alkalmazást úgy, hogy az illesztett szűrés helyett a 

parancssori argumentumként kapott σ paraméterű Gauss-szűrőt alkalmazza a szintén parancssori 

argumentumként kapott képre! 

3. (★★) Módosítsa a digitális képek szűrését megvalósító alkalmazást úgy, hogy a Gábor-szűrők paraméterei 

helyett r értéket kapjon parancssori argumentumként; szűrőhalmaz helyett egyetlen r sugarú sablont hozzon 

létre; s az eredmény kép  (i,j) pixeléhez a kiindulási kép  (i,j) indexű képpontjára illesztett sablon területén 

található intenzitások szórását rendelje! 

4. (★★) Módosítsa az előző alkalmazást úgy, hogy parancssori argumentumként kapjon egy n értéket és az 

eredmény kép  (i,j) indexű képpontjához a kiindulási kép  (i,j) indexű képpontjára illesztett sablon területén 

található intenzitások n. centrált momentumát rendelje! Adott x1, x2, ..., xk értékek esetén az n. centrált 

momentum a 
 

 
(A.28) 

formula alapján számítható ki. 

5. (★) Jelenleg a knnapp alkalmazás minden esetben az Euklideszi-távolságfüggvényt alkalmazza. Módosítsa 

az alkalmazást úgy, hogy az osztályozás során használandó távolságfüggvényt is parancssori 

argumentumként tudjuk megadni! 

6. (★★) Az un. kernel-függvények k(.,.):ℝM×ℝM → ℝ használata rendkívül elterjedt a statisztikai 

tanulóalgoritmusok területén. Legfőbb tulajdonságuk, hogy a belsőszorzat általánosításának tekinthetők: 

matematikai tulajdonságaik olyanok, mintha a paramétereit nemlineárisan egy magas dimenziószámú térbe 

transzformálnánk, majd ott végeznénk el a belsőszorzat számítást, azaz k(x,y) = ⟨  φ(x), φ(y)⟩ , ahol φ:ℝM → 

ℝK, K ≫ M jelöli a sokdimenziós térbe történő transzformációt. A magas dimenziós terekben a vizsgált 

vektorok olyan eloszlást vehetnek fel, ami pontosabb osztályozást tesz lehetővé. Az Euklideszi-távolság 

felírható belsőszorzatok segítségével, az alábbi módon 
 

 

(A.29) 

Egy sokdimenziós térbe történő transzformációt követő Euklideszi-távolság számítást kapunk, ha a 

belsőszorzat műveleteket kernel-függvény kiértékelésre cseréljük: 
 

 (A.30) 

Az egyik leggyakrabban használt kernel-függvény az un. polinomiális kernel: 
 

 (A.31) 

ahol α, d és γ a kernel szabadon megválasztható paraméterei. Egészítse ki a vector.h állományt egy olyan 

függvénnyel, amely polinomiális kernel-függvényen alapuló Euklideszi-távolságot számol! 

7. (★★★) Készítsen a kNN tanulóalgoritmuson alapuló képszegmentáló alkalmazást! Az alkalmazás működése 

a következő pontokban foglalható össze: 

• Az alkalmazás paraméterként kap három képet (tanuló - T, címke - C és input I). A T és C képek mérete 

megegyezik. A tanuló kép tetszőleges témájú kép lehet, a C kép kettő különböző intenzitást tartalmazó 

kép. 
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• A tanulóképen kijelölünk egy objektumot, például egy embert, fát, autót, rendszámot, úgy, hogy a 

címkekép megfelelő képpontjait 1 értékűre állítjuk, a címkekép minden más képpontja 0 értékű. 

• Az alkalmazás a kNN osztályozással kompatibilis tanuló adatbázist készít, oly módon, hogy a T kép 

minden pixelhez kiszámol egy 5 dimenziós tanuló vektort, melynek koordinátáit a vizsgált pixel r sugarú 

környezetében található intenzitásokból kiszámolt μ1, ..., μ5 centrált momentumok képzik. A tanulóvektor 

címkéje a C kép azonos koordinátájú helyén található érték. 

• Az alkalmazás a T képpel azonos témájú, hasonló objektumokat tartalmazó I kép minden pixeléhez 

számolja ki az első öt centrált momentumból álló sajátságvektort, alkalmazzon kNN osztályozást az előző 

pontban felépített adatbázis segítségével és az eredmény kép megfelelő pixeléhez rendelje hozzá az 

osztályozás eredményeként kapott címkét! 

8. (★★) A részecskeszimulációs alkalmazás jelen megvalósításában az egyes részecskék elhagyhatják és el is 

hagyják az origó középpontú, 2 egység széles kocka alakú térfogatrészt. Módosítsa úgy a kernel kódot, hogy 

az egyes részecskék a térfogatrész határán áthaladva az térfogat ellentétes oldalán jelenjenek meg! 

9. (★★) Módosítsa a részecskeszimulációt megvalósító programot úgy, hogy az 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 
 

 
(A.32) 

legyen! 

10. (★★★) Módosítsa részecskeszimulációt megvalósító 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. 
 

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 
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