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Streszczenie 

Tematem pracy jest standard OpenMP pozwalający na programowanie współbieŜne w 

systemach komputerowych z pamięcią dzieloną i jego implementacja w kompilatorze GNU 

GCC. Przedstawiony jest zarys interfejsu programistycznego OpenMP dla języków 

programowania C/C++. 

 

Abstrakt 

The aim of this work is to present OpenMP standard used for parallel programming on shared 

memory computer systems. Implementation of OpenMP in GNU GCC compiler collection is 

discussed. The outline of OpenMP API for C/C++ programming languages is presented.  

1. Wstęp 
 

Wiele zadań realizowanych przez oprogramowanie moŜna wykonać szybciej, jeŜeli 

obliczenia które mają być wykonane, będą wykonywane współbieŜnie. Jest to podstawową 

ideą programowania równoległego.  

Obecnie typowym środowiskiem sprzętowym w którym są stosowane techniki 

przetwarzania równoległego są komputery wieloprocesorowe i klastry takich komputerów. 

Ma to wpływ na aktualne typowe zastosowania programowania równoległego, jako 

standardowej techniki programistycznej w obliczeniach numerycznych.  Programowanie 

równoległe  jest równieŜ popularne  w systemach przetwarzania graficznego 3D. Obecnie 

obserwuje się wchodzenie na rynek komputerów PC procesorów wielordzeniowych. Coraz 

częściej standardowy komputer klasy PC jest wyposaŜony w procesor będący układem 

dwurdzeniowym, którego efektywność działania jest równowaŜna dwóm niezaleŜnym 

procesorom. Popularność komputerów klasy PC będzie powodowała ewolucję zastosowań 

programowania równoległego, które najprawdopodobniej zacznie być wykorzystywane jako 

standardowa technika programistyczna w zwykłych aplikacjach.  

Jednym ze sposobów programowania równoległego jest stosowanie technologii 

OpenMP [1,2]. OpenMP jest popularnym standardem definiującym interfejs programistyczny, 

pozwalający na proste i efektywne programowanie aplikacji wykonywanych współbieŜnie. 



Nie jest to jedyna popularna forma programowania równoległego, są inne których 

uŜyteczność zaleŜy od architektury sprzętu komputerowego na którym wykonywany będzie 

program. 

 

2. Architektura komputera a programowanie współbieŜne 
Ze względu na sposób dostępu do współdzielonej pamięci wyróŜnimy dwie 

podstawowe architektury sprzętu komputerowego:  

a) z pamięcią dzieloną – wiele procesorów ma bezpośredni dostęp do całego obszaru 

pamięci. Architektura ta obrazuje pojedynczy komputer wieloprocesorowy, gdzie 

kaŜdy z procesorów ma równoprawny, bezpośredni dostęp do pamięci operacyjnej. 

Są moŜliwe przypadki, kiedy jeden z procesorów ma uprzywilejowany dostęp do 

pewnego obszaru pamięci (np. procesory AMD Operon) z racji tego Ŝe procesor 

bezpośrednio komunikuje się ze sterownikiem pamięci lub sam spełnia taką 

funkcję. Jednak nawet w tym przypadku pozostałe procesory mają dostęp do całej 

pamięci operacyjnej. 

b) z przesyłaniem komunikatów – w tym przypadku mamy do czynienia z wieloma 

autonomicznymi systemami komputerowymi, które komunikując się miedzy sobą 

poprzez medium komunikacyjne (np. sieć komputerową), mogą uzyskać dostęp do 

pamięci innego komputera. W tym przypadku nie jest moŜliwy bezpośredni dostęp 

do pamięci komputera zdalnego. Zamiast tego komputery wymieniają się 

informacjami (komunikatami) o zawartości poszczególnych obszarów pamięci. 

 

Podczas gdy architektura z dostępem bezpośrednim jest architekturą typowego 

komputera wieloprocesorowego, klastry obliczeniowe mają architekturę z przesyłaniem 

komunikatów. W praktyce spotyka się często architekturę mieszaną, w postaci klastra 

komputerów wieloprocesorowych, wykorzystującą oba sposoby dostępu do współdzielonej 

pamięci. Jest to architektura typowego klastra zbudowanego w oparciu o komputery klasy PC, 

które dla celów obliczeniowych juŜ standardowo są wyposaŜane w 2 lub 4 procesory 

dwurdzeniowe. 

W zaleŜności od architektury stosowanego sprzętu do programowania równoległego 

stosowane są róŜne techniki.  

Typowymi technikami zrównoleglenia obliczeń w przypadku systemów z pamięcią 

współdzieloną są: jawne stosowanie wątków lub standard OpenMP. Obie metody bazują na 



wykorzystaniu moŜliwości bezpośredniego dostępu do pamięci komputera, bezpośrednio 

poprzez odwołania do zmiennych w kodzie programu.  

Dla systemów operacyjnych spełniających standard POSIX jest zdefiniowany interfejs 

programistyczny PTHREADS pozwalający na programowanie aplikacji wielowątkowych. 

Pozwala to na programowanie równoległe, bezpośrednio poprzez przydział zadań 

obliczeniowych poszczególnym wątkom programu wykonywanych jednocześnie. Metoda ta 

wymaga stosowania funkcji biblioteki PTHREADS do kreacji wątków, ich synchronizacji i 

innych operacji bezpośrednio w kodzie źródłowym programu.  

Alternatywą dla PTHREADS jest standard OpenMP. Pozwala on na tworzenie kodu 

działającego równolegle w sposób duŜo prostszy niŜ jawne stosowanie wątków. 

Programowanie z wykorzystaniem OpenMP wykonuje się poprzez stosowanie dyrektyw 

kompilatora, pozwalających na określenie bloków instrukcji wykonywanych równolegle, 

synchronizację ich wykonywania i inne zadania typowe dla programowania współbieŜnego. 

Kwestią ograniczającą stosowanie OpenMP jest konieczność stosowania kompilatora 

wspierającego ten standard. Zaletami tego standardu jest prosty interfejs programistyczny, 

który jest taki sam niezaleŜnie od systemu operacyjnego na którym program ma być 

wykonywany. Pozwala to na kompilację programu z tego samego kodu źródłowego na 

komputerach klasy PC działających pod kontrolą typowych dla nich systemów operacyjnych i 

na superkomputerach. Interfejs programistyczny  OpenMP jest zdefiniowany wyłącznie dla C, 

C++ i języka FORTRAN.  

W przypadku systemów z przesyłaniem komunikatów najczęściej jest 

wykorzystywana biblioteka MPI lub mniej popularna PVM. Obie te metody bazują na 

komunikacji poprzez sieć komputerową, same zaś biblioteki MPI czy PVM dostarczają 

procedur i funkcji pozwalających na wysyłanie i odbieranie wartości zmiennych pomiędzy 

programami uruchamianymi na odrębnych komputerach.  

MPI (Message Passing Interface) jest ustandaryzowanym interfejsem 

programistycznym pozwalającym na wymianę komunikatów pomiędzy róŜnymi programami. 

Ta bardzo popularna biblioteka ma implementacje w róŜnych językach programowania, nie 

tylko standardowych jak C, C++, FORTRAN czy JAVA, ale równieŜ na przykład w 

zyskującym coraz większą popularność  języku Python. MPI nie jest formalnie 

ustandaryzowana jednak jest to standard de-facto, stosowany w aplikacjach wymagających 

wymiany komunikatów. Są równieŜ dostępne biblioteki wykorzystujące MPI do swojego 

działania, pozwalające na programowanie wysokopoziomowe specyficznych zagadnień, bez 

konieczności bezpośredniego programowania z wykorzystaniem MPI. Przykładem moŜe być 



biblioteka procedur PETSc, która pozwala na rozwiązywanie numeryczne układów równań 

róŜniczkowych zwyczajnych, czy zagadnień algebry macierzy z wykorzystaniem klastrów 

obliczeniowych.   

W niektórych zastosowaniach alternatywą wobec MPI jest biblioteka PVM (Parallel 

Virtual Machine). PVM w idei podobna jest do MPI, dostarcza API do wymiany 

komunikatów pomiędzy programami. Dostępna jest dla C, C++ i FORTRAN-u. PVM jest 

mniej popularna niŜ MPI. 

KaŜda z rozpatrywanych architektur systemów komputerowych ma specyficzne dla 

siebie techniki programowania współbieŜnego. W praktyce spotyka się ich łączenie ze sobą, 

OpenMP czy PTHREADS z MPI lub PVM w celu optymalnego wykorzystania klastów 

obliczeniowych.   

 

3. Historia OpenMP 
 OpenMP jest ustandaryzowanym interfejsem programistycznym. Prace nad tym 

standardem prowadziło pierwotnie konsorcjum firm INTEL, IBM i DEC. Wysiłki te 

doprowadziły do ustalenia w 1997 roku wersji 1.0 interfejsu programistycznego dla języka 

FORTRAN. Rok później opracowano API w wersji 1.0 dla języków C/C++. Kolejna wersja 

2.0 API OpenMP dla języka FORTRAN opublikowana była w roku 2000, natomiast dla 

C/C++ w roku 2002. W roku 2005 opublikowano najnowszą wersję standardu 2.5, 

jednocześnie dla C/C++ i FORTRAN-u. Obecnie członkami konsorcjum pracującego nad 

OpenMP są między innymi: HP, IBM, Intel, Compaq/Digital, KAI, SGI czy Sun, co 

gwarantuje rozwój tego standardu. 

 W kolejnym wydaniu standardu OpenMP przewiduje się między innymi,  stosowanie 

tego interfejsu programistycznego dla obliczeń w klastrach, gdzie aktualnie stosuje się  MPI. 

Firma INTEL opracowała juŜ i sprzedaje kompilator pozwalający na takie zastosowania 

OpenMP w klastrach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX. 

 

4. GNU GCC a OpenMP 
 Większość kompilatorów wspierających standard OpenMP to kompilatory 

komercyjne, produkowane przez takich producentów jak INTEL, Microsoft czy SUN. Istnieje 

kompilator dostępny na licencji GNU, którego zaletą oprócz otwartego kodu źródłowego i co 

za tym idzie dostępności bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat, jest jego 

popularność. Kompilator ten jest dostępny na szeroką gamę systemów operacyjnych i 



generuje kod binarny uruchamiany na róŜnych platformach sprzętowych. Kompilator GNU 

GCC [3] pozwala między innymi na kompilację języków programowania C, C++ i 

FORTRAN.  

Projekt mający na celu obsługę OpenMP przez kompilator GNU GCC został 

zapoczątkowany w 2002 roku. Znany był jako GOMP (GNU OpenMP). Początkowo 

rozwijany niezaleŜnie, został w 2005 roku włączony do podstawowego kodu źródłowego 

kompilatora GNU GCC. Po dwóch latach rozwoju ta implementacja zyskała funkcjonalność 

pozwalającą na umieszczenie jej w ogólnodostępnej oficjalnej dystrybucji kompilatora. 

Najnowsze wydanie kompilatora GNU GCC w wersji 4.2, opublikowane w maju 2007 roku  

obsługuje wersję 2.5 standardu OpenMP.  

GNU GCC jest kompilatorem systemowym we wszelkich UNIX-o podobnych 

systemach operacyjnych jak Linux czy systemy z rodziny BSD (np. FreeBSD). Popularność 

tych systemów operacyjnych, w środowiskach klastrów obliczeniowych budowanych w 

oparciu o sprzęt klasy PC, powoduje to Ŝe GNU GCC jest często kompilatorem który w 

sposób naturalny jest tam wykorzystywany. Obecnie dzięki wsparciu standardu OpenMP 

kompilator ten pozwoli na efektywniejsze wykorzystywanie zasobów obliczeniowych 

klastrów. 

Powszechność tego kompilatora moŜe równieŜ spowodować popularyzację 

zastosowań  OpenMP w programowaniu aplikacji nie mających nic wspólnego z technikami 

numerycznymi.  

5. Interfejs programistyczny OpenMP  
 Standard OpenMP [1,2,4] definiuje interfejs programistyczny który musi być 

stosowany w programach go wykorzystujących. Składnikami tego interfejsu 

programistycznego są: dyrektywy kompilatora, biblioteka procedur dostarczająca funkcji 

pomocniczych oraz zmienne środowiskowe mające wpływ na wykonywanie programów 

wykorzystujących OpenMP.   

5.1. Dyrektywy kompilatora 
 Podstawowym składnikiem API OpenMP są dyrektywy kompilatora. Aby kompilator 

interpretował dyrektywy OpenMP musi być wywołany z odpowiedzialnym za tą właściwość 

przełącznikiem. W przypadku GNU GCC jest to –fopenmp. W przeciwnym razie dyrektywy 

OpenMP są ignorowane. Standard w sposób naturalny definiuje odrębny zestaw dyrektyw dla 

języka FORTRAN i języków C/C++. Składnia tych dyrektyw jest inna dla C niŜ dla 



FORTRAN-u co wynika z gramatyki języka programowania, jednak dostarczają one tej samej 

funkcjonalności. W języku C dyrektywa ta ma postać: 

 #pragma omp nazwa_dyrektywy [ opcje [ [,] opcje ] ... ] 

na przykład: 

 #pragma omp parallel for 

Implementacja API OpenMP poprzez dyrektywy kompilatora które mogą być 

interpretowane, lub nie przez kompilator, ma bardzo istotne znaczenie dla uniwersalności 

kodu źródłowego programu. Z tego samego kodu źródłowego moŜemy skompilować program 

działający równolegle (stosując odpowiedni parametr wywołania kompilatora ), lub 

wykonywany jednowątkowo.  W obecnej wersji standardu OpenMP jest zdefiniowanych 13 

dyrektyw pozwalających między innymi na definiowanie obszarów kodu źródłowego 

wykonywanego równolegle, na tworzenie czy synchronizację wątków. Dyrektywy dla języka 

C/C++ przedstawia Tabela 1. 

 

dyrektywa OpenMP opis 

#pragma omp parallel [ opcje ] deklaracja bloku instrukcji wykonywanego 

równolegle 

#pragma omp for [ opcje ] deklaracja pętli for wykonywanej równolegle w juŜ 

istniejących wątkach 

#pragma omp sections [ opcje ] deklaracja bloku instrukcji wykonywanych przez 

kaŜdy z istniejących wątków 

#pragma omp single [ opcje ] deklaracja bloku instrukcji wykonywanych przez 

wyłącznie jeden z istniejących wątków 

#pragma omp parallel for [ opcje ] deklaracja pętli for wykonywanej równolegle w 

wątkach które zostaną utworzone dla tego celu 

#pragma omp parallel sections [ opcje ] deklaracja bloku instrukcji wykonywanych przez 

kaŜdy z wątków które zostaną utworzone dla tego celu 

#pragma omp master deklaracja bloku instrukcji wykonywanych wyłącznie 

przez wątek główny 

#pragma omp critical [ (nazwa_sekcji) ] deklaracja sekcji krytycznej która jest blokiem 

instrukcji wykonywanych wyłącznie przez jeden 

wątek w danej chwili 

#pragma omp barrier deklaracja wymuszająca synchronizację wszystkich 

wątków 

#pragma omp atomic deklaracja bloku instrukcji, wymuszająca aby operacje 

modyfikacji zmiennych były wykonywane wyłącznie 

przez jeden wątek w danej chwili  



#pragma omp flush [ (nazwa_zmiennej) ] powoduje synchronizację obrazu tymczasowej 

pamięci wątku z pamięcią procesu 

#pragma omp ordered deklaracja bloku instrukcji wykonywanych 

sekwencyjnie przez wątki  

#pragma omp threadprivate (nazwa_zmiennej) deklaracja zmiennej globalnej która ma być 

replikowana w zasięgu prywatnym wątku 

Tabela 1. Dyrektywy OpenMP dla C/C++  

5.2. Procedury czasu wykonania 
Kolejnym składnikiem OpenMP są procedury czasu wykonania. Wykorzystanie ich 

wymaga załączenia pliku nagłówkowego omp.h z ich deklaracjami oraz łączenia programu z 

odpowiednią biblioteką procedur, w przypadku kompilatora GNU GCC jest to biblioteka 

libgopm.a. Oprócz deklaracji funkcji i procedur plik nagłówkowy omp.h zawiera równieŜ 

definicje typów danych niezbędnych dla działania tych procedur. 

Procedury i funkcje OpenMP podzielić moŜna na trzy kategorie, pozwalające na:  

a) uzyskiwanie informacji dotyczących środowiska OpenMP w trakcie wykonywania 

programu,  

b) synchronizowany dostęp do danych  poprzez zapewnienie mechanizmów takich jak 

np. semafory,  

c) wyznaczanie czasu wykonywania wątku. 

W standardzie OpenMP są zdefiniowane 22 funkcje i procedury, wybrane z nich zawarte są w 

Tabeli 2. 

sygnatura funkcji opis 

void omp_set_num_threads(int ilość_watkow); określa ilość wątków w których ma być wykonywany 

region równoległy programu 

int omp_get_num_threads(void); zwraca w ilu wątkach jest wykonywany region 

równoległy programu 

int omp_get_thread_num(void); zwraca numer wątku w którym wywołana została 

funkcja 

int omp_get_num_procs(void); zwraca ilość procesorów dostępnych w komputerze na 

którym jest uruchomiony program 

int omp_in_parallel(void); testuje czy aktualny blok instrukcji jest wykonywany 

równolegle 

void omp_init_lock(omp_lock_t *lock); inicjalizuje semafor w stanie nie zablokowanym 

void omp_set_lock(omp_lock_t *lock); powoduje zablokowanie semafora przez wywołujący 

funkcję wątek, jeŜeli semafor jest zablokowany przez 

inny wątek, wątek wywołujący tą funkcje oczekuje 



void omp_unset_lock(omp_lock_t *lock); zwalnia blokadę semafora 

void omp_destroy_lock(omp_lock_t *lock); zwalnia semafor 

double omp_get_wtime(void); zwraca aktualny czas (sekundach) 

double omp_get_wtick(void); zwraca dokładnośc z jaką jest mierzony czas przez 

funkcję omp_get_wtime 

Tabela 2. Wybrane procedury czasu wykonania w OpenMP 

5.3. Zmienne środowiskowe 
Kolejnym elementem składowym OpenMP są zmienne środowiskowe pozwalające na 

modyfikowanie środowiska wykonywania programu. Dzięki zastosowaniu tych zmiennych 

moŜna wpływać na sposób wykonywania równoległych obszarów programu bez konieczności 

jego rekompilacji. W OpenMP są zdefiniowane 4 zmienne środowiskowe, implementacja 

GNU GCC wprowadza dwie dodatkowe [4] będące rozszerzeniem standardu. Zmienne 

środowiskowe są przedstawione są w Tabeli 3: 

nazwa zmiennej  moŜliwe wartości opis 
OMP_SCHEDULE static, dynamic, guided określa sposób podziału pracy pomiędzy wątkami 

w trakcie równoległego wykonywania pętli for 
OMP_NUM_THREADS wartość całkowita określa ilość wątków w których będą 

wykonywane równoległe regiony programu 
OMP_DYNAMIC true, false określa czy ilość wątków w których wykonywane 

będą równoległe obszary programu ma być 
dobierana automatycznie, czy nie 

OMP_NESTED true, false pozwala, lub nie na zagnieŜdŜone zrównoleglenie 
w wykonywanym programie 

GOMP_CPU_AFFINITY lista wartości całkowitych przydziela wątki do określonych procesorów 
(rozszerzenie GNU GCC) 

GOMP_STACKSIZE wartość całkowita ustala rozmiar stosu (w kilobajatach) 
wykorzystywany przez kaŜdy z wątków 
(rozszerzenie GNU GCC) 

Tabela 3. Zmienne środowiskowe stosowane w OpenMP 

6. Aplikacje OpenMP 
Zaletą standardu OpenMP jest prostota jego wykorzystania w praktyce. Typową aplikacją 

tej  technologii jest zrównoleglone wykonywanie obliczeń w pętli for. Jest to scenariusz 

wykorzystywany często w programach numerycznych.  

PoniŜej jest przedstawiony przykładowy program będący ilustracją wykorzystania 

OpenMP. 

1  #include <iostream> 

2  using namespace std; 

3  int main(int argc, char ** argv) { 

4          int i; 

5         double ret=0; 

6  #pragma omp parallel for reduction(+,ret) num_threads(4) 

7         for (i=0;i<10000;i++) { 



8   ret +=pow(i,0.5); 

9          } 

10         cout<<ret; 

11         return 0; 

12  }  

Listing 1. Zrównoleglenie wykonywania pętli  for 

Program przedstawiony na Listingu 1 wylicza sumę∑
=

9999

0i

i . W wierszu numer 6 jest 

zawarta dyrektywa OpenMP #pragma omp której poszczególne składniki mają następujące 

znaczenie: 

a) parallel for - deklaruje Ŝe następującą po dyrektywie pętlę for naleŜy wykonywać 

równolegle, 

b) reduction(+,ret) – deklaruje Ŝe zmienna ret jest zmienną na której poszczególne wątki 

będą wykonywały operację sumowania, umieszczenie tej deklaracji zapewnia 

efektywny konkurencyjny dostęp do zmiennej ret i poprawne jej modyfikacje, co 

zapewnia prawidłowe obliczenie sumy, 

c) num_threads(4) – pętla for będzie wykonywana w czterech wątkach. 

 

7. Podsumowanie 
W pracy przedstawiono jedynie zarys interfejsu programistycznego OpenMP oraz 

podstawowe właściwości tej technologii. Pomimo Ŝe sam interfejs programistyczny jest 

bardzo prosty trzeba się mieć na baczności stosując OpenMP w praktyce. Praca wielu wątków 

korzystających ze wspólnego obszaru pamięci moŜe spowodować efekt wyścigu do zmiennej. 

Ma to miejsce wtedy gdy róŜne wątki próbują modyfikować jednocześnie ten sam obszar 

pamięci, lub jeden z wątków modyfikuje obszar danych zmiennej z którego inny wątek dane 

odczytuje. Wystąpienie efektu wyścigu do zmiennej powoduje błędne i nieprzewidywalne 

wyniki. 

 OpenMP jest godnym polecenia narzędziem wykorzystywanym w obliczaniach 

równoległych. Warto zapoznać się z tą technologią poniewaŜ jej zastosowania będą rosły w 

przyszłości. 
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