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Streszczenie. Artykuł jest poświęcony zagadnieniom optymalnego wykonywania pę-
tli programowych w trakcie obliczeń równoległych w systemach wieloprocesorowych.
Po wprowadzeniu w tematykę zależności danych, przedstawiono metodę podziału pę-
tli. W kolejnej części pracy opisano metodę optymalnego, dla zrównoleglenia, podziału
pętli o acyklicznych grafach zależności. Ostatnia część zawiera opis nowego algorytmu
generującego optymalny podział dla pętli mogących zawierać cykle zależności, oraz
przykłady jego zastosowania.

1. Wstęp

W niniejszym artykule opisano metodę optymalnego zrównoleglania pętli w progra-
mach numerycznych, wykonywanych w szeroko pojmowanych środowiskach wieloproce-
sorowych (systemy z pamięcią wspólną lub rozproszoną, klastry, procesory wielordzenio-
we). Oparta jest ona na koncepcji podziału pętli z wykorzystaniem dodatkowych technik
optymalizacyjnych.

Naturalną konsekwencją przepływu danych w programie jest istnienie w nim zależno-
ści danych (ang. data dependence) [4], nazywanych w dalszej części krótko zależnościami.
Przyjmuje się, że między dwiema instrukcjami programu istnieje zależność, jeśli w obu
z nich występuje odwołanie do tej samej zmiennej i wynikiem wykonania przynajmniej
jednej z instrukcji jest nadanie tej zmiennej nowej wartości. Oznaczmy instrukcję wy-
konywaną wcześniej przez Sa, zaś wykonywaną później przez Sb. Przyjęto nazywać Sa

źródłem (ang. source), Sb - ujściem (ang. sink) zależności, zaś samą zależność zaznaczać
strzałką (Sa → Sb). W artykule ograniczono się do przypadku występowania jedynie
zależności przepływu (ang. flow dependence), zwanych również prawdziwymi (ang. true
dependence), w których przypisanie nowej wartości następuje (jedynie) w źródle; po-
minięto przypadki przeciwzależności (ang. antidependence), w której przypisanie takie
zachodzi (jedynie) w ujściu, oraz zależności wyjść (wyników) (ang. output dependence),
gdzie przypisanie ma miejsce zarówno w źródle jak i ujściu; zdecydowana bowiem więk-
szość zależności w rzeczywistych, praktycznych programach to zależności przepływu.

Treść artykułu była prezentowana w czasie VII Konferencji Informatyki Stosowanej (Chełm
30 - 31 maja 2008 r.)
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Ponadto, zarówno przeciwzależności jak i zależności wyjść (zwanych często łącznie za-
leżnościami fałszywymi (ang. false dependence)) można się całkowicie pozbyć techniką
przemianowania zmiennych.

W procesie zrównoleglania programu istotne znaczenie ma analiza zależności między
instrukcjami, wykonywanymi wewnątrz pętli. W artykule ograniczono się do pętli nu-
merycznych, ze zmienną sterującą i określoną w chwili rozpoczęcia wykonywania pętli,
liczbą iteracji (powtórzeń); praktycznie, jedynie takie pętle można (i trzeba, ze wzglę-
du na częstą czasochłonność ich wykonania) poddawać zrównolegleniu. Zależności dzieli
się tu na wewnątrziteracyjne (ang. loop-independent), to jest takie, w których dostęp
do zmiennej w Sa i Sb zachodzi w tej samej iteracji, oraz międzyiteracyjne (ang. loop-
carried) - dostęp w Sb ma miejsce przynajmniej jedną iterację później, niż w Sa [1].
Dla zależności istniejącej w pętli pojedynczej (nie zagnieżdżonej w innej pętli) defi-
niuje się jej odległość (ang. distance) jako liczbę iteracji dzielących ujście od źródła:
odległością zależności wewnątrziteracyjnej jest 0, zaś międzyiteracyjnej - liczba całko-
wita większa lub równa 1. W artykule ograniczono się do (najczęstszego w praktyce)
przypadku, gdy odległości zależności są stałe przez cały czas wykonywania pętli. Po-
nadto, zakłada się, że analizowane pętle są strukturalne, nie zawierają więc instrukcji
skoku (zwłaszcza do tyłu) i porządek leksykalny instrukcji wewnątrz pętli odpowiada
dokładnie kolejności ich wykonywania. Przyjmując powyższe założenia można zależno-
ści międzyiteracyjne podzielić dalej na zależności w przód (ang. forward dependence),
w których źródło poprzedza (leksykalnie) ujście i zależności w tył (ang. backward de-
pendence), gdzie ujście poprzedza źródło lub jest nimi ta sama instrukcja (Sa = Sb).
Oczywiste jest przy tym, że w przypadku zależności wewnątrziteracyjnych rozróżnienie
takie nie jest możliwe, jako że są one wszystkie, niejako z natury, zależnościami w przód.
Instrukcja Sa w pętli jest częścią cyklu zależności, jeśli istnieją instrukcje Sb1, Sb2, ..., Sbn

takie, że Sa → Sb1 → Sb2 → ... → Sbn → Sa, gdzie strzałki oznaczają zależności zarówno
wewnątrz- jak i międzyiteracyjne. Szczególny przypadek cyklu zachodzi wówczas, gdy
źródłem i ujściem zależności międzyiteracyjnej jest ta sama instrukcja (Sa → Sa).

Przy zrównoleglaniu pętli powszechnie korzysta się z elementów teorii grafów. Naj-
częstszą reprezentacją pętli jest jej graf zależności. Wierzchołkami takiego grafu są in-
strukcje wewnątrz pętli, krawędziami - zależności, zaś towarzyszącymi krawędziom ety-
kietami - odległości zależności. Jeśli pętla nie zawiera cykli zależności, to jej graf jest
acykliczny ; można ją wówczas zawsze przekształcić do postaci, w której wszystkie zależ-
ności są zależnościami w przód (nawet jeśli w pierwotnej postaci zawierała ona zależności
w tył). Dokonuje się tego poprzez sortowanie topologiczne jej grafu zależności.

Samo zrównoleglenie pętli polega na wyodrębnieniu iteracji z konwencjonalnej pętli se-
kwencyjnej (gdzie tworzą one ciąg o porządku ustalonym przez kolejne wartości zmiennej
sterującej) i ich przydziale, albo jako pojedynczych iteracji, albo (co jest powszechniejsze
w praktyce) jako grup iteracji, do oddzielnych procesorów. Powstaje w ten sposób pętla
równoległa (ang. parallel loop). Oczywistym celem tej operacji jest przyspieszenie wyko-
nywania pętli (procesory pracują jednocześnie). W systemach zrównoleglania programów
istnieje zawsze (w zasadzie obowiązkowo, ze względu na częstość stosowania tej techni-
ki) konstrukcja deklarująca pętlę równoległą. Najczęściej ma ona postać dyrektywy (dla
kompilatora), towarzyszącej klasycznemu zapisowi pętli (w języku sekwencyjnym).
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Przykładowo, w będącym obecnie standardem systemie OpenMP, deklaracja taka ma
dla języka Fortran postać:

!$omp parallel do
(zapis pętli - instrukcja do)
!$omp end parallel do

zaś dla języka C/C++:

#pragma omp parallel for
(zapis pętli - instrukcja for)

W dalszej części pracy pętle będą zapisywane w notacji języka Fortran.
Jeśli w pętli, poddawanej zrównolegleniu, występuje zależność międzyiteracyjna, to

konieczna jest synchronizacja, która zapewni, że źródło tej zależności zostanie wykonane
przed jej ujściem (należy pamiętać, że w pętli równoległej, wobec jednoczesności wyko-
nywania iteracji, znika założenie ich kolejności, charakteryzujące pętlę sekwencyjną).
Istnieje szereg technik, zapewniających poprawne wykonanie pętli w takim przypadku.
W niniejszym artykule wykorzystano metodę podziału pętli, jako powszechną i najbar-
dziej uniwersalną dla takiej synchronizacji.

2. Metoda podziału pętli

Technika podziału pętli (ang. loop distribution), wprowadzona po raz pierwszy w pra-
cy [6] i formalnie opisana w pracach [3,5], jest powszechnie stosowana w zrównoleglaniu
i wektoryzacji programów oraz w zarządzaniu pamięcią. Idea podziału polega na de-
kompozycji ”dużej” pętli na ciąg ”mniejszych” (przez umowny ”rozmiar” pętli rozumie
się tu liczbę instrukcji wewnątrz niej). Każda z powstałych w ten sposób wynikowych
pętli zawiera podzbiór instrukcji pętli pierwotnej; podzbiory te są przyległe i po zsumo-
waniu tworzą pierwotny zbiór instrukcji pętli. Duża użyteczność podziału pętli wynika
z możliwości, jaką niesie: dużą pętlę, której (ze względu na istnienie w niej zależności
międzyiteracyjnych) nie można zrównoleglić, przekształca się w szereg mniejszych pę-
tli, z których przynajmniej niektóre (o ile nie wszystkie) nadają się do zrównoleglenia.
Przykładowo, poniższej pętli:

do i = 2,n
a(i) = 3.0*b(i) + 2.0*c(i) - d(i)
e(i) = f(i)*a(i-1)

end do

nie można bezpośrednio zrównoleglić, ze względu na używanie tego samego elementu ta-
blicy a w dwóch kolejnych iteracjach (zależność międzyiteracyjna od pierwszej instrukcji
do drugiej). Niemniej jednak, obie instrukcje mogą być zrównoleglone, o ile znajdą się
w oddzielnych pętlach, powstałych w wyniku podziału analizowanej pętli:

do i = 2,n
a(i) = 3.0*b(i) + 2.0*c(i) - d(i)

end do
do i = 2,n

e(i) = f(i)*a(i-1)
end do
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Poszczególne iteracje w obu pętlach są teraz całkowicie niezależne od siebie. Podział
pętli zapewnił ponadto wymaganą synchronizację: wykonanie wszystkich iteracji drugiej
pętli rozpocznie się dopiero po zakończeniu wykonywania wszystkich iteracji pierwszej
pętli. W ten sposób zachowana zostanie właściwa kolejność dostępu do poszczególnych
elementów tablicy a. Podział pętli zmienił więc charakter zależności: nie jest już ona
międzyiteracyjna (w jednej pętli), gdyż jej źródło i ujście znajdują się teraz w różnych
pętlach. Konieczną dla poprawnego działania instrukcji synchronizację zapewnia tutaj
sekwencyjność obu pętli w stosunku do siebie (druga po zakończeniu pierwszej).

W przypadku występowania w pętli większej, niż w powyższym bardzo prostym przy-
kładzie (2 instrukcje, 1 zależność), liczby zarówno instrukcji jak i zależności między-
iteracyjnych między nimi, problem dokonania podziału w sposób optymalny nie jest
zadaniem trywialnym. Dodatkową komplikację stanowią cykle zależności, sprawiające,
że nie wszystkie z pętli wynikowych mogą zostać zrównoleglone. O zagadnieniach tych
traktują następne dwa punkty niniejszego artykułu.

3. Podział pętli o acyklicznych grafach zależności

Jak wcześniej wspomniano, w pętlach o acyklicznych grafach zależności wszystkie za-
leżności międzyiteracyjne są zależnościami w przód - albo od początku, tzn. takimi były
już w pierwotnej postaci pętli, albo po odpowiednich przekształceniach zmieniających
kolejność instrukcji, celem zamiany zależności w tył (pierwotnie) w zależności w przód.
Przykładowo, kolejność instrukcji pętli omawianej w poprzednim punkcie mogła być
pierwotnie odwrotna:

do i = 2,n
e(i) = f(i)*a(i-1)
a(i) = 3.0*b(i) + 2.0*c(i) - d(i)

end do

co nie miałoby zupełnie znaczenia dla wykonania sekwencyjnego. Jest to jednak istot-
ne w momencie próby podziału pętli. Byłby tu on niemożliwy; przeszkodę stanowiłaby
zależność w tył od drugiej instrukcji do pierwszej. Instrukcje można jednak zamienić
miejscami, co prowadzi do postaci pętli jak w poprzednim punkcie i możliwego w dal-
szej kolejności jej podziału i końcowego zrównoleglenia. Zależność w tył zostaje tu prze-
kształcona w zależność w przód, a możliwe jest to dzięki temu, że między instrukcjami
brak jest zależności wewnątrziteracyjnej, a tylko taka warunkowałaby określoną kolej-
ność obu instrukcji w pętli. Jak wspomniano we wstępie, identyczne przekształcenia, dla
w ogólnym przypadku większej liczby instrukcji i zależności, uzyskuje się w wyniku sor-
towania topologicznego grafu zależności pętli - grafu acyklicznego, co jeszcze raz należy
podkreślić.

Zakładając już w dalszej części, że wszystkie zależności sięgają leksykalnie w przód,
można zastosować, nasuwającą się intuicyjnie, metodę ”maksymalnego” podziału pętli,
polegającą na ujęciu każdej z instrukcji, znajdujących się wewnątrz pętli, w oddzielną
pętlę wynikową; w ten sposób, pętla zawierająca r instrukcji zostaje przekształcona w r
pętli, każda z których zawiera jedną instrukcję.
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Przykładowo, pętla

do i = 2,n
S1: c(i) = sin(c(i))/c(i)
S2: a(i) = c(i-1) + 10
S3: b(i) = a(i)*c(i-1)

end do

zostanie podzielona następująco:

do i = 2,n
S1: c(i) = sin(c(i))/c(i)

end do
do i = 2,n

S2: a(i) = c(i-1) + 10
end do
do i = 2,n

S3: b(i) = a(i)*c(i-1)
end do

co zapewni że ujścia zależności międzyiteracyjnych (związanych z dostępem do tablicy
c) S1 → S2 i S1 → S3 zostaną oddzielone od źródeł tych zależności (czyli, w obu
przypadkach, instrukcji S1), a więc zapewniona zostanie synchronizacja zależności. Taka
metoda podziału jest jednak wysoce nieefektywna ze względu na duży koszt czasowy,
związany z samą organizacją pętli (zostaje on zwielokrotniony tyle razy, ile pętli jest
wykonywanych). Optymalniejszym rozwiązaniem jest zgrupowanie instrukcji S2 i S3

i umieszczenie ich w jednej pętli:

do i = 2,n
S1: c(i) = sin(c(i))/c(i)

end do
do i = 2,n

S2: a(i) = c(i-1) + 10
S3: b(i) = a(i)*c(i-1)

end do

Również w tym przypadku następuje synchronizacja omawianych zależności (ich ujścia
znajdują się w pętli wykonywanej później, niż pętla zawierająca źródła); należy jednak
zwrócić uwagę, iż całkowity koszt organizacji pętli zostaje zredukowany (dwie pętle
w miejsce trzech). Powyższy przykład stanowi ilustrację techniki scalania pętli (ang. loop
fusion) [2] - a więc niejako odwrotności podziału pętli. Efektywny podział sprowadza
się więc do rozwiązania następującego zadania optymalizacji.

Zadanie optymalnego podziału
Mając daną pętlę, nie zawierającą cykli zależności, należy dokonać jej podziału tak,

aby zapewnić synchronizację wszystkich zależności, a przy tym wygenerować minimalną
liczbę pętli wynikowych.

Powyższy problem został rozwiązany w pracy [8]. Wykorzystano tu, opracowane wcze-
śniej, technikę zwijania zależności (ang. dependence folding) oraz specyficzną formę al-
gorytmu sortowania topologicznego grafu zależności pętli (ELMAX) [7], uzyskując w wy-
niku algorytm LOOPDIST. Algorytm ten został następnie zastosowany do optymalnego
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zrównoleglania przykładowych pętli w praktyce (w 136-procesorowym superkomputerze
z pamięcią rozproszoną), dając wyniki (czasowe, wykonania pętli) znacznie lepsze od
tych, które uzyskać można było korzystając z opcji zrównoleglenia pętli w kompilatorze
komercyjnym [8].

4. Podział pętli zawierających cykle zależności

W przypadku pętli o cyklicznych grafach zależności, problem podziału pętli staje się
znacznie bardziej skomplikowany. Przynajmniej jedna z zależności międzyiteracyjnych
jest wówczas, przy każdej możliwej, dopuszczanej przez istniejące zależności wewnątrz-
iteracyjne kolejności instrukcji wewnątrz pętli, zależnością w tył. Jest oczywiste, że
podział pętli dokonany w taki sposób, że ujście zależności w tył znajdzie się w pę-
tli wykonywanej wcześniej, niż pętla zawierająca źródło tej zależności, doprowadzi do
błędnych wyników działania programu. Przykładowo, pętli

do i = 2,n
a(i) = b(i-1) + c(i)
b(i) = a(i)*e(i)

end do

nie wolno podzielić, uzyskując pętle

do i = 2,n
a(i) = b(i-1) + c(i)

end do
do i = 2,n

b(i) = a(i)*e(i)
end do

gdyż naruszona zostanie kolejność dostępu do elementów tablicy b (wzajemna, w obu
instrukcjach). Należy tu zwrócić uwagę, iż przekształcenie zależności w tył w zależność
w przód jest tu niemożliwe ze względu na zależność wewnątrziteracyjną od instrukcji
pierwszej do drugiej (warunkuje ona właśnie taką kolejność tych instrukcji). Obie za-
leżności (wewnątrz- i międzyiteracyjna) tworzą wspólnie cykl, uniemożliwiający podział
pętli. Pętli nie da się zrównoleglić; trzeba ją więc wykonać jako sekwencyjną.

Ogólnie, w pętli może istnieć wiele cykli, przy czym niektóre mogą być wewnętrzne
w stosunku do innych. Pierwszym etapem (próby) zrównoleglenia pętli musi być wy-
odrębnienie cykli nie zawierających się w innych cyklach, przy czym one same mogą
zawierać inne cykle. Przyjęto je nazywać π-blokami [3]. Przez π-blok rozumie się zbiór
instrukcji wchodzących w skład maksymalnego cyklu zależności, tzn. dla danej instrukcji
w π-bloku każdy cykl obejmujący ją zawiera się całkowicie w tym π-bloku. Dodatko-
wo, za π-bloki uważa się również pojedyncze instrukcje, nie wchodzące w skład cykli;
są to π-bloki elementarne. W odniesieniu do teorii grafów, π-bloki odpowiadają skła-
dowym spójnym (ang. strongly connected component) w grafie zależności pętli. Należy
więc na tym etapie zastosować algorytm znajdowania składowych spójnych w grafach
cyklicznych, np. przedstawiony w pracy [9].

W tym momencie warto zauważyć, że między π-blokami zachodzić mogą zależności
- identycznie, jak między pojedynczymi instrukcjami. Przykładowo, jeśli instrukcje S1,
S2, S3 tworzą blok π1, zaś instrukcje S4, S5, S6 - blok π2 oraz między instrukcjami S2

i S6 istnieje zależność (wewnątrz- lub międzyiteracyjna), to zależność ta istnieje de facto
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między całymi π-blokami: π1 → π2. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że bloki takie nie
tworzą już wspólnie (między sobą) cykli, co wynika z samej definicji π-bloku. Tak więc,
wszystkie zależności międzyiteracyjne między nimi są (lub mogą się stać przez zmianę
kolejności w sekwencji π-bloków) zależnościami w przód, co opisano w poprzednim punk-
cie w odniesieniu do pojedynczych instrukcji. W takim więc razie, naturalną koncepcją
jest tu potraktowanie π-bloków jako swoistych ”megainstrukcji” - w pętli, nie zawiera-
jącej (już) cykli (wszystkie cykle są bowiem zawarte wewnątrz π-bloków) i poddanie ich
tym samym operacjom, które zostały opisane w poprzednim punkcie. Tak więc, π-bloki
można poddać sortowaniu topologicznemu przy pomocy algorytmu ELMAX, uzyskując
w wyniku taką ich sekwencję, która jest optymalna dla zrównoleglenia. Stanie się ona
podstawą podziału pętli pierwotnej i następującej po nim konstrukcji pętli wynikowych,
według zasady:

z π-bloków elementarnych - są tworzone pętle równoległe,
z π-bloków nie będących elementarnymi - są tworzone pętle sekwencyjne.

Porządek instrukcji wewnątrz każdej wynikowej pętli sekwencyjnej (z wyjątkiem pętli,
które zawierają pojedynczą instrukcję S i cykl S → S) będzie oczywiście związany
z zależnościami wewnątrziteracyjnymi między tymi instrukcjami. Można przyjąć tu jego
postać identyczną jak w pętli pierwotnej; ewentualne różne jego warianty nie mają dla
sekwencyjnego wykonania iteracji żadnego znaczenia.

W przypadku π-bloków elementarnych, opisana w poprzednim punkcie optymalizacja,
zawarta w algorytmie LOOPDIST (zastosowanym tutaj do całych π-bloków) zapewni,
że, o ile będzie to możliwe, pętli równoległych będzie mniej, niż π-bloków elementar-
nych (nastąpi wspomniane w poprzednim punkcie scalanie pętli, zbudowanych wokół
pojedynczych instrukcji).

Jako efekt końcowy zostanie uzyskana optymalna, dla zrównoleglenia, postać pętli
wynikowych dla ogólnego przypadku pętli, tzn. bez zakładania acykliczności jej grafu
zależności.

Poniżej przedstawiono formalny zapis powyższego algorytmu oraz podano dwa przy-
kłady jego zastosowania.

Algorytm LOOPCYCLE:
Optymalny dla zrównoleglenia podział pętli.

Wejście:
Pętla L, zawierająca ciąg instrukcji (S1, S2, ..., Sn), n � 1.

Wyjście:
Ciąg pętli (L1, L2, ..., Lr), sekwencyjnych lub równoległych, zawierających (łącznie)
podzielony ciąg (S1, S2, ..., Sn).

Metoda:
zbuduj graf zależności G pętli L;
znajdź składowe spójne w grafie G;
posortuj składowe spójne G topologicznie za pomocą algorytmu ELMAX;

{wygenerowano ciąg π1, π2, ..., πm π-bloków, z zaznaczonymi źródłami i ujściami kon-
densacji}
j := 1;
k := 0;

while j 	 m do
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k := k+1;
if πj jest elementarny then

zbuduj pętlę równoległą Lk wokół πj;
j := j+1;

kond := false;
while πj jest elementarny and j 	 m and not kond do

dodaj πj do Lk;
j := j+1;

if πj jest źródłem kondensacji then
kond := true
end if
end while
else {πj nie jest elementarny}

zbuduj pętlę sekwencyjną Lk wokół πj;
j := j+1;
end if
end while.

Objaśnienie: kondensacje, powstałe w wyniku działania algorytmu ELMAX, są wy-
generowanymi (sztucznie) zależnościami międzyiteracyjnymi w przód, zagnieżdżonymi
w możliwie maksymalnej liczbie rzeczywistych (w pętli) zależności w przód i zastępują-
cymi te zależności w dalszej analizie.

Przykład 1.
W pętli jak poniżej:

do i = 4,1000
S1: a(i) = c(i-2) + 5
S2: b(i) = b(i)*x(i)
S3: c(i) = b(i-1) - a(i)/d(i-3)

S1: d(i) = c(i) + y(i)
end do

algorytm LOOPCYCLE wyodrębnia π-bloki:
{S2}
{S1, S3, S4}
i dokonuje adekwatnego podziału pętli, generując zmienioną postać:

do i = 4,1000 !pętla równoległa
S2: b(i) = b(i)*x(i)

end do
do i = 4,1000 !pętla sekwencyjna

S1: a(i) = c(i-2) + 5
S3: c(i) = b(i-1) - a(i)/d(i-3)
S4: d(i) = c(i) + y(i)

end do
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Przykład 2.
W poniższej pętli

do i = 2,n
S1: b(i) = a(i-1) + b(i)
S2: a(i) = c(i)*c(i)
S3: d(i) = b(i) + e(i) - f(i)
S4: x(i) = d(i) + x(i-1) + y(i-1)
S5: z(i) = x(i) + y(i-1)
S6: y(i) = z(i) + v(i-1) + y(i)

end do

występują aż 3 cykle zależności: S4 → S4 (tzw. rekurencja liniowa przy wypełnianiu
tablicy x), S5 → S6 → S5 (tablice z i y) oraz S4 → S5 → S6 → S4 (tablice x, z
i y), przy czym dwa pierwsze zawierają się w trzecim. Po ustaleniu i sortowaniu topo-
logicznym π-bloków oraz następującej potem optymalnej konstrukcji pętli sekwencyj-
nych/równoległych przez LOOPCYCLE otrzymuje się postać wynikową:

do i = 2,n !pętla równoległa
S2: a(i) = c(i)*c(i)

end do
do i = 2,n !pętla równoległa

S1: b(i) = a(i-1) + b(i)
S3: d(i) = b(i) + e(i) - f(i)

end do
do i = 2,n !pętla sekwencyjna

S4: x(i) = d(i) + x(i-1) + y(i-1)
S5: z(i) = x(i) + y(i-1)
S6: y(i) = z(i) + v(i-1) + y(i)

end do
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OPTIMAL PARALLELIZATION OF LOOPS
WITH CYCLIC DEPENDENCE GRAPHS

ZDZISŁAW SZCZERBIŃSKI

Abstract. The article is concerned with the issues of optimal execution of loops in parallel programs
for multiprocessor systems. Upon introduction to data dependences the loop distribution method is
described. Next, the optimal distribution for parallelization of loops whose dependence graphs are
acyclic is elaborated on. There is presented the new algorithm which generates the optimal distribution
for loops, which may contain dependence cycles; it is given the example of its application.


