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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Ускладнення розрахункових задач, з одного боку, та 
вдосконалення апаратних обчислювальних засобів, з іншого, призвели до 
виникнення багатопроцесорних систем, для яких стало природно 
використовувати паралельні алгоритми. На сьогодні, найбільш 
високопаралельним технічним пристроєм є графічний прискорювач. За своєю 
архітектурою графічні прискорювачі добре підходять для сіткових задач, 
оскільки їх цільовим призначенням є обробка зображень. Вони є масивно-
паралельними обчислювальними пристроями, пристосованими для виконання 
операцій лінійної алгебри. З огляду на те, що графічний прискорювач не є 
самодостатнім і ним керує центральний обчислювальний пристрій, його слід 
розглядати в контексті гетерогенних обчислювальних платформ. Створення 
програм для таких платформ вимагає від розробника знання їх архітектури та 
специфічних методик програмування. 

Оскільки практичні інженерно-розрахункові задачі не завжди піддаються 
аналітичним методам розв’язання, виникає потреба у застосуванні чисельних 
методів стосовно таких задач. Чисельні методи здійснюють дискретизацію 
області обчислень за допомогою сіток, розмір яких подрібнюється зі 
збільшенням бажаної точності обчислень. Обробка сіток дрібного розміру 
вимагає залучення потужних обчислювальних систем, здатних виконати 
обчислення у передбачуваний проміжок часу. Звичайно, в процесі програмної 
реалізації математичних моделей паралельний алгоритм розробляється після 
налагодження послідовного, оскільки розпаралелювання додатково потребує 
докладання значних зусиль та залежить від цільової апаратної платформи. 
Розробка програмного забезпечення для гетерогенних платформ, що містять 
графічні прискорювачі, проходить трудомісткий етап розпаралелювання та 
адаптації для цільової платформи, що потребує засобів автоматизації 
розпаралелюючих перетворень програм. 

Існує широке коло задач, обчислення у яких зосереджені у вкладених 
циклах. Розпаралелювання циклічних операторів є відомою задачею 
паралельного програмування. З поширенням застосування графічних 
прискорювачів для обчислювальних потреб виникла нова постановка задачі у 
зв’язку з їх архітектурними особливостями. Розробці методів автоматизованого 
розпаралелювання циклічних операторів, у тому числі для графічних 
прискорювачів, присвячені роботи, зокрема, А. Грослінгера (A. Größlinger), 
Р. Керіела (R. Keryell), С. Бастула (С. Bastoul), П. Футр’є (P. Feautrier), 
А.Ю. Дорошенка, С.Д. Погорілого, Н.А. Лиходіда, О.А. Чемериса. 

В роботі запропоновано методи автоматизованого розпаралелюючого 
перетворення циклічних операторів, які дозволяють уникнути недоліків 
наявних автоматизованих розпаралелюючих систем, які часто неспроможні 
виконати розпаралелювання доволі простих циклів та не враховують таку 
особливість графічних прискорювачів, як обмежений обсяг оперативної 
пам’яті, крім того, не надають можливості поширення на кластери, що 
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включають більше одного прискорювача. Це уможливлює розв’язання більш 
складних задач, що і визначає актуальність дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Робота виконана згідно з планами наукових досліджень відділу теорії 

комп’ютерних обчислень Інституту програмних систем НАН України в рамках 
науково-дослідних тем: «Розробка алгеброалгоритмічних методів, технологій та 
засобів автоматизації паралельного програмування для неоднорідних та cloud-
платформ» (№ держреєстрації 0117U000734), «Застосування методів 
автоматизації проєктування для розробки високопродуктивних програм 
обробки наукових даних на cloud-платформах» (№ держреєстрації 
0116U003303), «Розробка формальних та адаптивних методів, технологій та 
засобів паралельного програмування для неоднорідних мультипроцесорних 
обчислювальних систем» (№ держреєстрації 0112U002760), «Розробка теорії та 
методології для сервісно-орієнтованого програмування високопродуктивних 
паралельних обчислень на Грід-системах», (№ держреєстрації 0107U002204), 
«Теоретичні та експериментальні дослідження атмосферних процесів різних 
просторово-часових масштабів (з урахуванням природних та техногенних 
чинників) з метою вдосконалення моніторингу та прогнозування 
метеорологічних явищ». 

Мета і задачі дослідження. 
Головною метою дисертаційної роботи є розробка перетворення 

вкладених циклічних операторів та інструментальних засобів автоматизованого 
розпаралелювання циклічних операторів для гетерогенних архітектур 
обчислювальних систем, що включають графічні процесори, а також 
застосування розроблених методів для прикладних задач. 

Для досягнення зазначеної мети було поставлено наступні завдання: 

• Розробка та дослідження перетворення вкладених циклічних 
операторів для їх виконання на гетерогенних архітектурах, що 
складаються із кількох графічних прискорювачів та центральних 
процесорів. 

• Розробка автоматизованого перетворення вкладених циклічних 
операторів для їх паралельного виконання засобами переписувальних 
правил TermWare. 

• Реалізація інструментальних засобів програмування в середовищі 
CUDA для автоматизації розпаралелювання циклічних операторів для 
обчислювальних систем гетерогенної архітектури. 

• Застосування розроблених програмних засобів для автоматизації задачі 
програмування чисельного прогнозування метеорологічних величин. 

Об’єктом дослідження даної роботи є автоматизація проєктування 
паралельних програм. 

Предметом дослідження роботи є методи та засоби автоматизації 
розпаралелювання програм, що містять вкладені циклічні оператори. 
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Методи дослідження. У роботі застосовуються методи паралельних 
обчислень, алгебри алгоритмів, елементи теорії множин та техніка 
переписувальних правил. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 
• розроблено новий метод автоматизації перетворення вкладених 

циклічних операторів для їх паралельного виконання на гетерогенній 
архітектурі, до складу якої входять кілька графічних прискорювачів; 

• вперше розроблено метод розпаралелювання програм з вкладеними 
циклічними операторами, що дає можливість, на основі 
автоматизованих перетворень цих операторів, здійснювати обробку 
великих обсягів даних попри обмеження оперативної пам’яті графічних 
прискорювачів; 

• спроєктовано параметризований програмний засіб для автоматизації 
розпаралелювання циклів, параметрами якого є кількість ядер 
центрального процесора та графічних прискорювачів; 

• створені програмні засоби застосовано для автоматизації 
програмування задачі чисельного прогнозування метеорологічних 
величин, що має практичне значення. 

Практична цінність отриманих результатів полягає в розвиненні 
інструментальних засобів автоматизації разпаралелювання циклічних 
операторів для графічних прискорювачів та гетерогенних кластерів, що їх 
включають. Методи впроваджено при розв’язанні задачі чисельного 
прогнозування метеорологічних величин. 

Особистий внесок здобувача.  
Представлені до захисту результати були отримані здобувачем особисто.  

В опублікованих у співавторстві роботах дисертанту належить метод 
розпаралелюючого перетворення, схема та реалізація генерації перетворених 
програм за допомогою системи переписувальних правил, та виконання 
експериментальних робіт.  

Апробація результатів дисертації. 
Основні результати дисертаційної роботи були висвітлені у доповідях на 

наукових конференціях: 
• 3rd International Conference on High Performance Computing HPC-

UA'2013, Kyiv, 7-11 October 2013; 
• Дев’ята міжнародна науково-практична конференція з програмування 

УкрПРОГ'2014, Київ, 20-22 травня 2014 р.; 
• 11-й міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні і 

прикладні аспекти побудови програмних систем TAAPSD'2014», Київ, 
15-17 грудня 2014 р.; 

• Десята міжнародна науково-практична конференція з програмування 
УкрПРОГ'2014, Київ, 24-26 травня 2016 р.; 
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• П’ятнадцята міжнародна науково-практична конференція ICTERI'2019, 
Херсон, 12-15 червня 2019 р. 

У повному обсязі дисертаційна робота доповідалася і була підтримана на 
семінарі Інституту програмних систем НАН України під керівництвом 
академіка НАН України П.І. Андона (2019); семінарі кафедри теорії та 
технології програмування факультету кібернетики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка під керівництвом професора 
М.С. Нікітченка (2019). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць: 10 
наукових статей у вітчизняних фахових виданнях, затверджених МОН України, 
2 – у наукових журналах, що мають міжнародний імпакт-фактор, а також 3 
статті у матеріалах наукових конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 
трьох розділів, які містять 17 рисунків та 2 таблиці, висновків, списку 
використаних літературних джерел із 64 найменувань на 5 сторінках та 2 
додатків. Загальний обсяг дисертації складає 110 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, сформульовано основну 
мету і задачі роботи, окреслено актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 
наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, об’єкт, предмет 
та методи дослідження, наведено перелік публікацій з теми дисертаційної 
роботи та дані про апробацію результатів на конференціях та семінарах. 

Перший розділ являє собою огляд літературних джерел із тематики 
дисертації, аналіз підходів та методів оптимізації циклів. Розглянуто класи 
науково-практичних обчислювальних задач, в яких виникають вкладені цикли 
обробки даних, їх специфіку у зв’язку з обсягами обчислень та даних, що 
обробляються, а також апаратні обчислювальні засоби, що дозволяють ефективно 
проводити обчислення. Наведено перелік наявних інструментальних 
автоматизованих засобів розпаралелювання прикладних програм, що містять 
вкладені цикли, та проаналізовано їх недоліки. Також у розділі подано 
обґрунтування вибору методів розв’язання задачі, що розглядається. 

В другому розділі розроблено метод розпаралелювання циклічних 
операторів для графічних прискорювачів. 

При побудові методу перетворень циклу були прийняті наступні 
припущення: цикл складений з операторів типу for із афінними межами області 
значень лічильників та умовних операторів типу if із афінними умовами, 
причому межі та умови залежать лише від лічильників зовнішніх циклів та 
сталих параметрів. 

Розглянемо набір скінченних множин 𝐼𝑘, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁, кожна з яких 
складається із впорядкованого набору елементів, тобто 

𝐼𝑘 = �𝑖𝑘,0 ≺𝑘 𝑖𝑘,1 ≺𝑘 … ≺𝑘 𝑖𝑘,#𝐼𝑘−1�, 
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де ≺𝑘 – відношення порядку між елементами множини 𝐼𝑘, а #𝐼𝑘 позначено 
кількість елементів множини 𝐼𝑘. Циклічний оператор for вигляду 

for   𝑖𝑘 ∈ 𝐼𝑘: 𝑆(𝑖𝑘) 
є формою запису послідовності вигляду 

�𝑆�𝑖𝑘,0�, 𝑆�𝑖𝑘,1�, … , 𝑆�𝑖𝑘,#𝐼𝑘−1��, 

де 𝑆(𝑖𝑘) – вираз, що містить залежність від ітератора циклу 𝑖𝑘. 
Нехай D – множина даних із заданим на ній сюр’єктивним відображенням 

 𝑇:𝐷 ↦ 𝐷. Також введемо сюр’єктивні відображення  𝑝: 𝐼 ↦ 𝐷 та  𝑞: 𝐼 ↦ 𝐷. 
Будемо розглядати пари елементів множини D виду  (𝑎,𝑣) ∈ 𝐷2, для тих 
елементів 𝑎 ∈ 𝐷, для яких існують прообрази в множині I відносно відображень 
𝑝 та  𝑞 відповідно. Множини всіх таких пар позначимо 

( ){ } 2)(:, DaTv  Da)ip( Ii   v a P ⊂=∈=∈∃=


 
та 

( ){ } 2)(:, DbTw  Db)iq( Ii   w b Q ⊂=∈=∈∃=


. 

Надалі пару  (𝑎, 𝑣) ∈ 𝐷2 будемо називати коміркою даних, 𝑎 ∈ 𝐷 – 
адресою комірки, 𝑣 ∈ 𝐷 – значенням, що зберігає комірка. Відображення 𝑇 за 
адресою комірки визначає її значення. Множину всіх задіяних в обчисленнях 
комірок будемо називати пам’яттю. 

Нехай 𝐹: 𝐼 × 𝐷 ↦ 𝐷 – відображення перетворення множини даних. Будемо 
розглядати складений цикл, що має наступний вигляд: 

:NN Iifor ∈  
    :11 −− ∈ NN Iifor  
        ...  (1) 
            :00 Iifor ∈  
                ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅ , 

де символом IIIi,...,i,ii NN =××∈= ...}{ 010


 позначено вектор ітераторів. 
Глибиною вкладеності циклу називатимемо кількість задіяних в циклі 
операторів for. Для циклу (1) глибина вкладеності становить 𝑁 + 1. Множини P 
та Q будемо називати множинами початкових та вихідних даних циклу (1) 
відповідно. 

Ітерацією циклу називатимемо обчислення, що виконує цикл для певного 
фіксованого значення вектора ітераторів i


, що набуває значення із множини 

NII ×× ...0 . 
Занумерувавши елементи множин 𝐼𝑘 згідно лексикографічного порядку, 

перейдемо до циклу з лінійним лічильником шляхом здійснення наступної 
заміни: 

nnNN IiforIifor #0 <≤∈  , 
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де лічильник ni  змінюється з одиничним кроком. Виконаємо розщеплення 
гнізда циклу. Для цього спершу для кожного із операторів for здійснимо 
наступну заміну: 

( )( ) ,S S ILsiS ILsfor    
Ssfor

Iifor
nnnnnnnn

nn
nn ),,(#1min),(#

:0
#0

⋅+<≤⋅
<≤

<≤ 

 
де 

bab
a b aL mod,01),( δ−+



= , 

 ⋅⋅  позначено цілу частину від ділення, δ  – символ Кронекера, nS  – бажана 
кількість кроків підрозбиття циклу, nn IS #1 ≤≤ . Після здійснення підрозбиття 
підциклів та перегрупування цикл набуває наступного вигляду: 

:0 NN Ssfor <≤  
    ...  
        :0 00 Ssfor <≤  
            ( )( ):),,(#1min),(# NNNNNNNN S S ILsiS ILsfor ⋅+<≤⋅  (2) 
                ...  
                    ( )( ):),,(#1min),(# 00000000 S S ILsiS ILsfor ⋅+<≤⋅  
                        ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅ . 

Внутрішній цикл одержаного є подібним до початкового, але зменшеного 
масштабу. Залишаючи внутрішні 𝑁 + 1 цикли, згрупуємо зовнішні: 

:0
0

∏
=

<≤
N

i
iSefor  (3) 

    );(egi =


 

Тут )(⋅g позначає відображення, що відновлює вектор лічильників i


: 

,mod)( 00 Seeg =  

,)()(
1

01

1

0
 SSegeeg

k

j
j

N

kj

j

l
ljk 














 −= ∏

−

=
∑
+=

∏
−

=
,0 Nk <<  (4) 

 ,Seeg
N

j
jN 



= ∏

−

=

1

0
)(  

∏
=

≤≤
N

k
kSe

0
0 . 

Цикл (3) зберігає продуковану послідовність векторів лічильників такою ж, як і 
у початкового циклу (1). 

Позначимо внутрішні N+1 підциклів циклу (2) разом із )(eg  як )(ekernel . В 
подальшому будемо прагнути делегувати виконання процедури )(ekernel  
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зовнішньому виконуючому пристрою. Тому, оскільки пам’ять зовнішнього 
пристрою є відокремленою від пам’яті центрального пристрою, запровадимо 
процедуру серіалізації даних serialize для агрегації та підготовки до 
переміщення початкових даних, необхідних для виконання кроку e, та 
процедуру десеріалізації deserialize для збереження оброблених даних. 

Після здійснення зазначених перетворень узагальнений цикл набуває 
наступного вигляду: 

:0
0

∏
=

<≤
N

i
iSefor  

    serialize(e, inputData, dataPull); 
    transfer2device(inputData); (5) 
    kernel(e, inputData, outputData); 
    transfer2host(outputData); 
    deserialize(e, outputData, dataPull); 

де serialize – функція заповнення буферу початкових даних, transfer2device – 
переміщення буферу початкових даних у пам’ять прискорювача, kernel – 
виклик ядра, transfer2host – переміщення оброблених даних із пам’яті 
прискорювача до буферу оброблених даних, deserialize – копіювання даних із 
буферу оброблених даних у відповідні змінні. 

Така схема надає можливість конфігурування обчислювального процесу в 
залежності від особливостей конкретної задачі та наявного апаратного 
середовища. На рисунку 1 наведено діаграму послідовності виконання 
паралельної програми для апаратної системи з одним прискорювачем. 
Обчислення на центральному пристрої здійснюються у два потоки, що 
виконують процедури підготовки даних, їх переміщення та керування 
прискорювачем. У такий спосіб організації обчислень, завдяки механізму 
асинхронного обміну даними та за рахунок залучення додаткового буферу 
обміну, досягається конвеєрність процесу. Оскільки обчислення відбуваються 
неперервно, не очікуючи надходження нової порції даних для наступної ітерації 
циклу, мінімізуються втрати часу на простоювання графічного прискорювача. 
У розділі розроблено методику оцінювання часу виконання паралельної 
програми для порівняння різних конфігурацій моделі обчислювальної системи, 
що, ґрунтуючись на параметрах обчислювальної системи, дозволяє оцінити час 
роботи програми для вибору оптимальної схеми виконання програми та 
виконати налаштування параметрів системи згідно з апаратними можливостями 
виконуючого пристрою та навантаження задачі. 

Також сформульовано та доведено твердження про необхідну та достатню 
умову збереження еквівалентності наведених перетворень в сенсі коректності 
отриманих результатів, що полягає в наступному: 

)()(),()(:,, jqiq  jqip   ji  Iji 


≠≠≠∈∀ , 

тобто жодна ітерація циклу не змінює початкові дані інших ітерацій, а також 
різні ітерації не змінюють значення одних і тих самих комірок. 
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В третьому розділі проведено розробку схеми автоматизованого 
перетворення програми, що за допомогою системи переписувальних правил 
реалізує метод розпаралелювання циклічних операторів для обчислювальної 
системи, що складається із набору центральних та графічних процесорів, а 
також описано серію експериментів, що проводились із метою випробування 
розробленої системи перетворень. 

На основі системи символьних обчислень TermWare, розробленої в 
ІПС НАНУ, що за допомогою переписувальних правил здійснює перетворення 
вихідної програми, було реалізовано експериментальний інструментарій 
LoopRipper, що дозволяє, маючи списки вхідних та вихідних змінних, 
згенерувати із початкового циклу ядро та процедури серіалізації та 
десеріалізації, із яких надалі компонується паралельна програма. Генерація 
функцій здійснюється шляхом заміни параметрів вхідним та вихідним 
буферами даних та перерозрахунком лічильників у заданому початковому 
циклі, а компонування паралельної програми – заповненням відповідного 
шаблону згідно обраної схеми обчислень. 

Перетворення було застосовано до задач чисельного прогнозування погоди, 
множення матриць, гравітаційної взаємодії N тіл та розв’язання системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь методом Холецького для різних конфігурацій 
обчислювальної системи, а також було проведено порівняння часових показників 
із пакетами автоматизованого розпаралелювання Par4All та PPCG. 

Експерименти виконано на багатоядерній обчислювальній системі зі 
спільною пам’яттю, оснащеною графічними прискорювачами. Апаратна система 
була обладнана процесором Intel Core i5-3570 (4 ядра 3.8Hz), оперативною 
пам’яттю обсягом 8Гб та відеокартами NVIDIA Tesla M2050 (3Гб оперативної 
пам’яті, ширина шини передачі даних 384 біт, 448 ядер CUDA, підключення 
через інтерфейс PCI Express x16) та NVIDIA GeForce GTX 650Ti (1Гб 
оперативної пам’яті, ширина шини передачі даних 128 біт, 768 ядер CUDA, 
підключення через інтерфейс PCI Express x1). Попри більшу кількість ядер, 
друга відеокарта має повільнішу шину обміну даних, до того ж, підключення 
через повільний інтерфейс PCIex1 додатково обмежує швидкість передачі. При 
такому розподілі час на виконання обчислень у обох відеокарт приблизно 
однаковий. Експерименти виконано на операційній системі Ubuntu 16.04 із 
використанням компілятора nvcc 8.0.61. 

В рамках першої частини експерименту було перетворено програму для 
інтерполяції мезомасштабних метеорологічних даних на локальну сітку даних з 
пакету програм метеорологічного прогнозування, розробленого в УкрГМІ. 
Проведено порівняння результатів виконання програм, отриманих за 
допомогою побудованої системи перетворень для однієї та двох відеокарт та 
систем автоматичного розпаралелювання Par4All та PPCG, що використовують 
поліедральні методи розпаралелювання циклів і дозволяють генерувати 
програми для графічних процесорів на рівні коду CUDA в Linux системах. В 
результаті випробувань виявлено, що системи Par4All та PPCG мають суттєві 
обмеження. По-перше, ці системи не дозволяють обробляти обсяги даних, що  



9 
 

 
Рис. 1. Діаграма послідовності виконання кроку паралельної програми для 

системи з одним прискорювачем 
перевищують обсяг пам’яті відеокарти. По-друге, ці системи не здійснюють 
обробку вказівників, тому при проведенні першої частини експерименту 
використовувалися лише статичні масиви із залученням стеку великих обсягів 
(понад 2Гб). 

Масштабування дослідної задачі здійснювалось шляхом вибору розміру 
локальної сітки і варіювалось в межах доступної пам’яті центрального 
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пристрою. Експеримент виконано для наступних конфігурацій обчислювальної 
системи (рис. 2): один графічний прискорювач із одним, двома та трьома 
керуючими потоками центрального процесора (позначено відповідно 1GPU-1t, 
1GPU-2t та 1GPU-3t), двома окремими прискорювачами та двома керуючими 
потоками для кожного (2GPU-4t); PPCG та Par4All використовують відповідно 
по одному прискорювачу та одному потоку. Параметр кількості потоків 
відеокарти, задіяних при виклику ядра підібрано таким чином, щоб 
мінімізувати час виконання програми. Після виконання результати послідовної 
та паралельної програм порівнювались між собою. 

 
Рис. 2. Графік залежності часу виконання паралельних програм, отриманих за 
допомогою PPCG та Par4All, та паралельних програм, сконструйованих для 
різних конфігурацій обчислювальної системи для задачі метеорологічного 

прогнозування в залежності від обсягу вхідних даних 

 
Рис. 3. Профіль виконання програми з конфігурацією 1GPU-3CPU 

Як видно із графіка, експериментальна система випереджає Par4All, 
коефіцієнт відносного прискорення досягає 1.45. Оскільки повне 
розпаралелювання за схемою із копіюванням даних в окремих потоках 
потребує трьох потоків на відеокарту, при наявних чотирьох ядрах 
центрального процесора для уникнення конкуренції між потоками копіювання 
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даних виконувалось послідовно із запуском ядра, тобто із залученням по 
одному потоку для кожної відеокарти, та із використанням технології DMA, що 
дозволяє здійснювати прямий доступ до особливим чином визначеної ділянки 
пам’яті центрального пристрою напряму через драйвер, без залучення 
центрального процесора. При залученні додаткової відеокарти зростання 
швидкості наближається до 1.2 рази, що пропорційно розподілу навантажень 
між відеокартами, яке було встановлено у співвідношенні 4:1. 

Запуск ядра та копіювання даних здійснюються асинхронно (рис. 3). 
Безпосереднє виконання ядра становить близько 9% часу виконання одного 
кроку задачі. Час серіалізації даних ядрами центрального процесора значно 
перевищує час роботи прискорювача, через що виникають проміжки у його 
роботі. 

 
Рис. 4. Графік залежності часу виконання отриманої за допомогою PPCG та 

побудованої паралельної програм для задачі множення матриць в залежності 
від обсягу вхідних даних 

 
Рис. 5. Профіль виконання програми множення матриць 

В другій частині експерименту було досліджено задачу множення матриць. 
До початкової послідовної програми із гніздом циклу глибиною три було 
застосовано компілятори PPCG та Par4All. Обидві програми, згенеровані цими 
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засобами, показали сумірні результати. При перетворенні програми за 
допомогою запропонованого підходу була застосована схема із залученням 
подвійного буфера обміну даними та двома паралельними керуючими 
потоками. В експерименті було параметризоване та використане ядро, 
згенероване за допомогою системи PPCG. PPCG здійснює оптимізацію із 
використанням локальної пам’яті, окрім того, згенероване PPCG ядро 
використовує лінійні масиви даних, проте, оскільки параметри згенерованого 
ядра є статичними, для його використання необхідно додатково виконати 
параметризацію. На графіку (рис. 4) подано залежність між обсягом вхідних 
даних та часом виконання побудованої та згенерованої за допомогою PPCG 
програми для графічного прискорювача Tesla M2050. Відносне прискорення 
для матриць розміром 5000х5000 чисел одинарної точності становить близько 
430 разів. Найбільший досягнутий обсяг даних для програми, згенерованої 
PPCG, становить 300Мб, що складає менше десятої частини загального 
доступного обсягу пам’яті прискорювача. Це обмеження пояснюється 
статичним зв’язуванням, що не дозволяє використовувати масиви більшого 
розміру для прискорювача. Застосування розбиття циклу на блоки призвело до 
дванадцятикратного прискорення роботи програми навіть без використання 
графічного прискорювача за рахунок кешування даних центральним 
процесором (рис. 6). 

 
Рис. 6. Графік залежності часу виконання послідовної програми задачі 

множення матриць в залежності від розміру розбиття матриць 
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Із профілю виконання програми множення матриць (рис. 5) видно, що, на 
відміну від попередньої задачі, на підготовку та передачу даних витрачається 
відносно мала частка програмного часу, і виконання ядер відбувається 
неперервно. 

 
Рис. 7. Графік залежності часу виконання послідовної та побудованої 

паралельної програм для задачі N тіл в залежності від обсягу початкових даних 
В третій частині експерименту розглянуто задачу багатьох тіл, що 

взаємодіють між собою під дією гравітаційних сил. Було досліджено реалізацію 
ітераційного алгоритму за схемою предиктор-коректор. В експерименті 
проводились вимірювання часу виконання для одного кроку функції 
предиктора. Згенерована PPCG програма для графічного прискорювача 
виявилася неефективною та показала п’ятисоткратне сповільнення в порівнянні 
із вихідною послідовною програмою, тому ядро було реалізовано вручну. За 
допомогою запропонованого методу вдалося досягти тринадцятикратного 
прискорення (рис. 7). Перевищити обсяг пам’яті графічного прискорювача не 
вдалося, оскільки за екстраполяційною оцінкою для виконання одного кроку 
предиктора для розрахунку системи з обсягом даних в три гігабайти 
знадобилося б понад тридцять років. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розроблено, формалізовано, обґрунтовано та 
реалізовано методи автоматизації перетворення вкладених циклів для 
прикладних програм, що включає в себе наступні результати: 
1. Вперше розроблено метод розпаралелювання програм з вкладеними 

циклічними операторами, що надають можливість здійснювати обробку 
великих обсягів даних, незважаючи на обмеження оперативної пам’яті 
графічних прискорювачів. 

2. Запропоновано метод розпаралелювання вкладених циклічних операторів 
на гетерогенній архітектурі, що вдосконалює відомі розпаралелюючі 
системи на випадок параметризовної кількості прискорювачів. 

3. Створено програмну систему, що реалізує розроблені методи автоматизації 
розпаралелювання циклічних операторів. Проведено чисельний 
експеримент з використання методів на відомих тестових задачах, який 
довів їх переваги. 

4. Розроблену програмну систему застосовано та впроваджено для 
автоматизації програмування задач чисельного прогнозування погоди в 
Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН 
України. 
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АНОТАЦІЯ 

Бекетов О.Г. Методи автоматизованого розпаралелювання циклічних 
операторів для гетерогенних архітектур обчислювальних систем. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 
обчислювальних машин і систем. – Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Інститут програмних систем НАН України, Київ, 2020. 

В дисертаційній роботі розглянуто задачу автоматизованого 
розпаралелюючого перетворення вкладених циклів, цільовою платформою 
якого є обчислювальна система гетерогенної архітектури, що включає до 
складу графічні процесори. 

Розроблено формальне перетворення гнізда обчислювального циклу, що 
дозволяє здійснити перехід від послідовного алгоритму до паралельного. 

Перевагою застосування методу є те, що він дозволяє здійснювати 
перетворення даних, обсяг яких перевищує об’єм пам’яті виконуючого 
пристрою, надає можливість одночасного використання більш ніж одного 
графічного процесора, а також є автоматизовним. 

Проведено експериментальне випробування розробленої системи 
перетворень на гетерогенному мультиядерному кластері в прикладних задачах, 
зокрема, в задачі чисельного прогнозування погоди. 

Розроблено інструментальний засіб для оптимізації обчислень, що 
дозволяє в напівавтоматичному режимі розпаралелити циклічні оператори 
програми для виконання обчислень на графічних прискорювачах. 

Ключові слова: методи паралелізації, оптимізація циклів, обчислення 
загального призначення на графічних процесорах. 

АННОТАЦИЯ 

Бекетов О.Г. Методы автоматизированного распараллеливания 
циклических операторов для гетерогенных архитектур вычислительных систем. 
– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 01.05.03 – математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин и систем. – Киевский Национальный Университет 
имени Тараса Шевченка, Киев, 2020. 

В диссертационной работе рассмотрена задача автоматизированного 
распараллеливающего преобразования вложенных циклов, целевой платформой 
которого является вычислительная система гетерогенной архитектуры, 
включающая графические ускорители. 

Разработано формальное преобразование гнезда вычислительного цикла, 
которое позволяет осуществить переход от последовательного алгоритма к 
параллельному. 
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Преимуществом применения метода является то, что он позволяет 
осуществлять преобразование данных, объем которых превышает объем памяти 
исполняющего устройства, дает возможность одновременного использования 
более одного графического процессора, а также является автоматизируемым. 

Проведено экспериментальное испытание разработанной системы 
преобразований на гетерогенной мультиядерных кластере на прикладных 
задачах, в частности, задачи численного прогнозирования погоды. 

Разработано инструментальное средство для оптимизации вычислений, 
которое позволяет в полуавтоматическом режиме распараллелить циклические 
операторы программы для выполнения вычислений на графических 
ускорителях. 

Ключевые слова: методы параллелизация, оптимизация циклов, 
вычисления общего назначения на графических процессорах. 

ABSTRACT 

Beketov O.G. Methods of automated parallelization of cyclic operators for 
heterogeneous architectures of computing systems. – Manuscript. 

Candidate's thesis on Technology (Ph.D.), specialty 01.05.03 – mathematics and 
software for computing systems. Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

Complication of calculation problems and improvements of calculation 
hardware on the other hand resulted in appearance of multiprocessor systems, that 
naturally suited to employ parallel algorithms. Nowadays many new parallel 
platforms are emerging, one of the most popular is the direction of using GPU as 
general-purpose computing devices. As for now, GPUs have the highest level of 
parallelism in compare to the other computational devices. These devices can provide 
big performance boosts. However, programming GPUs efficiently is not an easy task. 
Developer should know many technical details about GPU architecture. The interest 
in graphics accelerators is ever growing due to their superior performance comparing 
to conventional processors, availability, and low energy consumption. However, 
development of appropriate tools still is a problem. In particular, we consider the 
problem of modeling parallel systems with heterogeneous components that contain 
both CPU and GPU. Along with spreading of GPGPU technology that allows 
employment of graphics accelerators for solving computational tasks new challenges 
arises. As far as GPU is not a standalone device and is managed by a host operating 
unit, it should be considered within the context of heterogeneous computational 
platforms. Composing the programs for such the platforms demands knowledge in 
architecture and specific programming tools. Generally, the concurrent software 
development passes through the stage of successive implementation that becomes a 
starting point for further platform-dependent and hardware environment specific 
implementations. 

As practical engineering problems are not always solvable analytically, a 
demand in approximate calculations arise. Commonly, mathematical models program 
successive algorithm implementation precedes the parallel, as it requires significant 
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programming efforts and depends on the aiming platform architecture. There exist a 
wide variety of problems, that's computations are converged in the nested loops. 
Loop parallelization is a long-standing problem of computational programming. 
Loops give a fair parallelization opportunity for numerous scientific modeling 
problems that involve approximation techniques. The existing automatic code 
parallelizing tools have significant limitations. They don't account the limited amount 
of GPU's on-board memory space, while real-life problems demand in huge amounts 
of data to be processed. To embrace those cases of massive computational tasks that 
involve large amounts of data a technique that provides an ability to rip the loop and 
to split the data and calculation operations is proposed. 

The thesis considers the problem of automated parallelizing transformation of 
the embedded cycles for the target platform of a computational system of 
heterogeneous architecture that includes graphic processors. An approach for semi-
automated parallelization method of nested loops for graphics processors is proposed. 
The technique that allows to extend GPU capabilities to deal with data volumes that 
outfit internal GPU's memory capacity is developed. The technique involves loop 
tiling and data serialization and could be applied to utilize clusters consisting of 
several GPUs. Applicability criterion is specified and proved. 

A formal transformation of the computation cycle slot that allows the transition 
from a sequential algorithm to a parallel is developed. The advantage of using the 
method is that it allows the conversion of data that exceeds the amount of memory of 
the executing device, enables the simultaneous use of more than one graphics 
processor, and also is automatable.  

The optimization tool that allows to semi-automatically parallelize the cyclic 
operators for performing calculations on graphic accelerators is developed. A semi-
automatic source-to-source code transformation tool based on the TermWare 
rewriting system aiming to assist in constructing a new concurrent program was 
implemented. It takes the initial loop marked with pragmas, applies the 
transformations and provides with a template of the code of a new loop to be 
substituted. The remaining actions include serialization and deserialization routines 
implementation. The kernel could be implemented as well as generated by another 
tool and adopted in place. 

To demonstrate the feasibility of the proposed approach, the series of 
experiments were conducted. The experiment included a series of tests of the 
developed system of transformations on a heterogeneous multicore cluster in 
benchmark problems. The tool was deployed to construct CUDA programs for 
solving matrix multiplication, N-body and numerical weather prediction problems. 
The experiments confirmed the efficiency of the developed methods. 

Keywords: parallelization methods, optimization of cycles, general purpose 
calculations on graphic processors. 
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