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АНОТАЦІЯ 

Бекетов О.Г. Методи автоматизованого розпаралелювання циклічних 

операторів для гетерогенних архітектур обчислювальних систем. 

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, 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.  



ABSTRACT 

Beketov O.G. Methods of automated parallelization of cyclic operators for 

heterogeneous architectures of computing systems. – Manuscript. 

Thesis on Technology (Ph.D.), specialty 01.05.03 – mathematics and software for 

computing systems. Institute of Software Systems of NAS of Ukraine, Kyiv, 2020. 

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 developer 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 solveable analytically, a 

demand in approximate calculations arise. Commonly, mathematical models program 

successive algorithm implementation precedes the parallel, as it requires significant 

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 an 

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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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 
 

CPU – Central Processing Unit 

GPU – Graphics Processing Unit 

SCoP – Static Control Parts 

GPGPU – General-Purpose computing on Graphics Processing Units 

CUDA – Compute Unified Device Architecture 

SIMD – Single Instruction, Multiple Data  

MIMD – Multiple Instruction, Multiple Data  

SPMD – Single Program, Multiple Data 

SIMT – Single Instruction, Multiple Thread 

TRS – Term rewriting systems 

DMA – Direct Memory Access 

СЛАР – Система лінійних алгебраїчних рівнянь 

  



ВСТУП 
 

Актуальність теми дослідження. 

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, Н.А. Лиходіда [1], С.Д. Погорілого [2], О.А. Чемериса [3, 4]. 

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 

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 дисертаційного 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. 

Методи дослідження. У роботі застосовуються методи паралельних 

обчислень, алгебри алгоритмів, елементи теорії множин та техніка 

переписувальних правил. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

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. 

Розвинуто інструментальні засоби автоматизації розпаралелювання 

циклічних операторів для графічних прискорювачів та гетерогенних кластерів, 

що їх включають. Методи впроваджено при розв’язанні задачі чисельного 

прогнозування метеорологічних величин. 
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• Десята міжнародна науково-практична конференція з програмування 
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У повному обсязі дисертаційна робота доповідалася і була підтримана на 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ 

ЦИКЛІВ 
 

В розділі наведено огляд підходів, методів та засобів паралелізації циклів 

для графічних прискорювачів. Розглянуто основні методи та інструментарії для 

автоматизованої паралелізації програм. 

 

1.1. Проблематика 

Сучасні обчислювальні комплекси мають гетерогенну архітектуру і 

включають як багатоядерні процесори, так і графічні прискорювачі. Проте 

велику кількість існуючих програмних засобів створено для послідовного 

виконання на одноядерних машинах. Крім того, створення нових програмних 

засобів здебільшого проходить через етап послідовної програми. Таким чином, 

задача автоматичної паралелізації має велику актуальність. В більшості 

обчислювальних задач значну частину апаратних ресурсів витрачають 

обчислення, що здійснюються всередині циклів, тому використання 

автоматичної паралелізації на рівні потоків найбільш ефективне саме для них. 

Так, наприклад, більшість задач математичної фізики розв’язуються 

чисельними методами з використанням сіткових обчислень. До виникнення 

циклів призводять різницеві схеми, метод скінченних елементів, загалом, 

задачі, що вимагають виконання операцій над матрицями даних. 

При зростанні обсягів даних, що обробляються, або виникненні потреби в 

збільшенні пропускної здатності програмного засобу підвищуються вимоги до 

швидкодії програм. Збільшення швидкодії можна досягти за допомогою 

методів оптимізації. Одним із найбільш дієвих способів збільшення 

продуктивності програм є паралелізація, що полягає у виділенні взаємно 

незалежних частин програми, розбитті її на окремі потоки виконання та 

перенесенні на багатопоточну апаратну платформу. Такий метод не є 

універсальним, оскільки застосовний лише до алгоритмів, що дозволяють 

виділення незалежних частин. Крім того, паралельні програми потребують 



використання відповідних середовища виконання та апаратного забезпечення. 

Пристроями, що підтримують багатопоточність, можуть виступати 

багатоядерні процесори, графічні прискорювачі. На їх основі можливо 

побудувати різноманітні обчислювальні системи: багатопроцесорні системи, 

що складаються із набору одноядерних або багатоядерних процесорів, що 

використовують спільний або розподілений доступ до пам’яті, обчислювальний 

кластер – система комп’ютерів, об’єднаних в мережу, гетерогенні кластери, що 

складаються із комбінації обчислювальних пристроїв різної архітектури. При 

створенні паралельної програми слід враховувати та уникати проблеми, що 

можуть виникати при взаємодії процесів, пов’язаних із їх синхронізацією та 

доступом до спільних даних. У випадку розподілених систем постає потреба у 

обміні даними між пристроями. Важливим параметром, що характеризує 

паралельну обчислювальну систему, є її масштабовність – здатність системи 

збільшувати свою продуктивність при залученні додаткових ресурсів. Не 

завжди вдається прискорити виконання паралельних програм шляхом 

апаратного розширення обчислювальної системи, оскільки при цьому 

виникають додаткові часові втрати на комунікації між процесами. Крім того, 

паралельні програми вимагають налаштування для конкретної архітектури 

цільової обчислювальної платформи. 

Звичайно розробка програмних засобів проходить етап створення та 

налагодження послідовної програми, оскільки послідовна реалізація алгоритму 

є більш простою. При паралелізації здійснюється перехід до нового алгоритму 

виконання програми та іншого апаратного середовища, що вимагає значних 

зусиль від розробника. При цьому виникає чимало технічних проблем, 

пов’язаних із синхронізацією, розподілом та обміном даними. 

Паралелізація вимагає від розробника знання та розуміння архітектури 

цільової системи. Отже, розробка програмного забезпечення для паралельних 

систем є нетривіальною задачею, у зв’язку з чим постає питання створення 

засобів, що дозволяють автоматизувати процес паралелізації. 

На алгоритмічному рівні виділяються два види паралелізму – паралелізм за 

даними та паралелізм задач. Паралелізм задач полягає у виконанні різних 



незалежних між собою обчислень над різними або, можливо, спільними 

наборами даних. Паралелізм за даними виникає, якщо спільні, або, можливо, 

різні процедури обчислень виконуються для різних наборів даних. 

Серед наукових та інженерних обчислюваних задач можна виділити досить 

широкий клас, в яких значна частина обчислень здійснюється за допомогою 

циклів. Це задачі моделювання фізичних, хімічних та біологічних процесів, 

математичної фізики, що використовують сіткові методи скінченних різниць та 

скінченних елементів, задачі лінійної алгебри, задачі обробки сигналів, 

статистичних даних, зображень, задачі теорії динамічних систем тощо. 

Візьмемо до прикладу метод скінченних елементів [5]. У порівнянні із 

більш простими методом скінченних різниць та методом моментів, метод 

скінченних елементів є більш потужним та гнучким чисельним методом для 

розв’язання задач в областях з неоднорідностями та складною геометрією. 

Аналіз задачі за допомогою методу скінченних елементів здійснюється в 

чотири етапи: дискретизація області задачі на скінченну кількість підобластей 

або елементів, виведення загальних рівнянь для типових елементів розбиття, 

об’єднання усіх елементів у області, та розв’язання отриманої системи рівнянь. 

Розглянемо кожен із етапів окремо. 

Для дискретизації області використовують генератори сіток, що найчастіше 

реалізують методи триангуляції, що полягають у розбитті досліджуваної 

області на симплекси. Виконати триангуляцію паралельним чином можливо 

шляхом розбиття досліджуваної області на окремі ділянки та виконанні 

триангуляції для кожної із них окремо. Крім того, розвиваються та 

досліджуються паралельні варіанти алгоритмів триангуляції [6, 7]. 

У випадку, якщо початкові дані задачі не повністю покривають вузли 

побудованої сітки, для подрібнення деталізації сітки початкових даних та 

визначення бракуючих значень використовуються методи інтер- або 

екстаполяції. Здійснюється підрозбиття вихідної сітки більш дрібною. Значення 

у вузлах сітки підрозбиття наближаються поліномами із невідомими 

коефіцієнтами, вигляд яких обирається в залежності від потреб та вимог задачі. 

Невідомі коефіцієнти визначаються виходячи із відомих значень у вузлах сітки, 



невідомі значення у вузлах визначаються із побудованого таким чином 

полінома. Після того, як коефіцієнти поліномів визначені, обчислення значень 

полінома для кожного додаткового вузла здійснюються незалежно, тому цей 

етап є цілком паралелізовним. Існують паралельні реалізації методів 

інтерполяції, зокрема, за допомогою графічних прискорювачів [8]. 

Кількість елементів розбиття досліджуваної області тим більше, чим більша 

точність необхідна у задачі. При великій кількості елементів розбиття матриця 

системи стає розрідженою із нульовими елементами, що відповідають парам 

вузлів, між якими нема зв’язку, тому вигляд матриці системи рівнянь залежить 

від конфігурації зв’язків між елементами розбиття. У тому разі, якщо 

побудована матриця є діагональною, такі системи розв’язуються методами 

прогонки, що не є масштабно паралелізовними, або ітераційними методами. 

Таким чином, кожен із етапів розв’язання задачі містить цикли різної глибини 

вкладеності. 

Метод застосовується здебільшого до задач, що описуються 

диференціальними рівняннями в частинних похідних, до яких належать задачі, 

що моделюються рівняннями Пуасона, Лапласа, Гельмгольца, Навьє-Стокса, а 

саме задачі гідромеханіки, прогнозування погоди та клімату, електростатики, 

тощо. 

Цикли проявляють паралелізм за даними та призводять до послідовностей 

подібних операцій, тому за відсутності залежностей між ітераціями або 

наборами ітерацій цикли природним чином розбиваються на окремі незалежні 

між собою частини. В залежності від алгоритму, це можуть бути окремі ітерації 

або ланцюги ітерацій. Тому цикли являють собою важливий ресурс для 

паралелізації в обчислювальних задачах. 

Нагальна потреба в збільшенні обчислювальних потужностей в наукових та 

інженерних цілях призвела до використання гетерогенних обчислень із 

залученням прискорювачів як сопроцесорів для обчислювально трудомістких 

задач. Основним цільовим призначенням графічних процесорів є рендеринг 

зображень, але згодом їх почали використовувати і для проведення обчислень. 

Одна із перших робіт, в яких графічний прискорювач використовується для 



проведення не графічних розрахунків, була присвячена множенню матриць [9]. 

Оскільки на той час спеціалізованого інтерфейсу не існувало, для обчислень 

використовувались програмовані шейдери. В роботі [10], присвяченій 

моделюванню атмосферних хмар, з’являється термін GPGPU – обчислення 

загального призначення на графічних процесорах. Починають з’являтись більш 

високорівневі інтерфейси для взаємодії із прискорювачем [11]. Із 

вдосконаленням прискорювачів, спричиненим ігровою індустрією, додається 

модуль для підтримки операцій із плаваючою точкою, що розширює 

можливості графічних прискорювачів для роботи з математичними операціями 

над числами. Такі посування в напрямку розвитку високопаралельних 

архітектур створили необхідність у створенні інфраструктури для розробки 

програм у вигляді мов паралельного програмування та бібліотек для підтримки 

гетерогенних обчислень для різних платформ [12]. 

Графічні прискорювачі знаходять застосування в різноманітних прикладних 

галузях, таких як біоінформатика [13, 14], молекулярна динаміка [15-17], 

квантова хімія [18-22], гідромеханіка [23], моделювання клімату [24], погоди 

[25, 26] та океану [27, 28], машинне навчання [29], криптографія [30-33], аналіз 

просторових даних у геоінформаційних системах [34], статистичний аналіз 

даних [35, 36], обробка сигналів [37]. 

Найбільшими розробниками архітектур графічних прискорювачів є 

корпорації AMD та NVidia. Обидва розробники впроваджують технології, що 

дозволяють використання прискорювачів для проведення обчислень та мають 

серії спеціалізованих обчислювальних прискорювачів NVidia Tesla та AMD 

Radeon Pro відповідно. Їх вирізняє великий обсяг оперативної пам’яті, 

швидкісна шина передачі даних, підтримка великої кількості апаратних 

потоків. Для створення програм, що використовують графічні процесори в 

якості обчислювальних пристроїв, передбачено спеціалізовані засоби OpenCL 

та CUDA. Разом з тим, також виникають та розвиваються бібліотеки для 

розв’язання задач лінійної алгебри, такі як MAGMA [38], SuiteSparse [39], 

чисельних методів, обробки зображень, машинного навчання та інших 

прикладних задач. 



OpenCL [40] – це стандарт для створення програм для гетерогенних 

платформ, що надає інтерфейс для здійснення паралельних обчислень на рівні 

даних та задач, що розробляється консорціумом Chronos Group. Офіційний 

інтерфейс розроблено для мов програмування C та C++ [41, 42]. Спеціалізація 

програми для конкретної апаратної платформи здійснюється на рівні 

компілятора та драйвера. Велике різномаїття паралельних архітектур породжує 

потребу уніфікованого підходу до написання програм, і OpenCL покликаний її 

задовольнити. Підтримка стандарту OpenCL реалізована для прискорювачів 

AMD, NVidia, мобільних графічних процесорів ARM Mali та Qualcomm Adreno, 

вбудованих графічних процесорів Intel Graphics, багатоядерних процесорів 

архітектур x86_32/x86_64, а також для та деяких однокристальних систем та 

мікроконтролерів [43]. OpenCL надає можливість переносимості та коректності 

виконання програм на широкому асортименті сумісного зі стандартом 

обладнання. 

Окрім OpenCL, NVidia пропонує пропрієтарну інфраструктуру CUDA [44], 

що включає абстрактну програмну модель, інтерфейси для мов програмування 

C та Fortran, компілятор та необхідні бібліотеки. CUDA надає можливість 

здійснювати обмін даними між центральним процесором та прискорювачем та 

додавати виклики підпрограм, так званих ядер, що виконуються безпосередньо 

прискорювачем. Компілятор CUDA розділяє окремо код, що виконується 

прискорювачем та центральним процесором. Допускається компіляція коду 

прискорювача у проміжну асемблерну форму, що компілюється у процесі 

виконання драйвером прискорювача, таким чином досягаючи сумісності між 

прискорювачами NVidia різних архітектур. Програмний інтерфейс CUDA надає 

доступ до різних рівнів пам’яті відеокарти. Перша версія CUDA з’являється 

2007 року, випереджаючи появу реалізації OpenCL на два роки. Поява цієї 

технології суттєво спростила створення програм для графічних прискорювачів, 

дозволивши їх написання мовами C та C++. 

У порівнянні із CUDA, OpenCL має більш високий рівень абстракції. 

OpenCL надає універсальність, але при цьому приховує деталі специфіки 



взаємодії з прискорювачем, таким чином обмежуючи контроль над пристроєм, 

оскільки втрачається можливість низькорівневої оптимізації коду програм. 

Отже, OpenCL та CUDA є інструментами для організації взаємодії із 

графічними прискорювачами. Розглянемо засоби, призначені для автоматизації 

розпаралелювання програм із використанням графічних прискорювачів. Серед 

засобів автоматизованого розпаралелювання слід окремо виділити такі, що 

здійснюють трансляцію коду вихідної програми та генерують програми з 

використанням OpenCL та CUDA. До них належать відкриті фреймворки 

Par4All [45], PPCG [46] та C-to-CUDA [47]. Перетворення гнізд циклів у них 

здійснюється за допомогою політопної моделі. 

У поліедральній, або політопній, моделі [48] окремим ітераціям вкладеного 

циклу ставляться у відповідність точки простору на решітці, обмеженої 

політопом. Визначається порядок обходу точок решітки. За допомогою афінних 

перетворень виконуються еквівалентні перетворення вихідного політопу з 

метою реструктуризації та досягнення певних властивостей, наприклад, 

інверсії, задання нового порядку обходу або мінімізації обміну даними. Модель 

застосовна до статичних циклів [49], тобто таких, в яких межі зміни ітераторів 

залежать лише від ітераторів зовнішніх циклів та сталих параметрів. 

Par4All – це відкрита система автоматичної паралелізації шляхом 

перетворення вихідного коду програми, що використовує поліедральний метод 

паралелізації циклів і дозволяє генерувати програми для графічних 

прискорювачів засобами CUDA та OpenCL, а також OpenMP для багатоядерних 

процесорів та MPI для розподілених систем. Гнізда циклів розпаралелюються 

та виносяться для виконання на прискорювач. Основною складовою 

компонентою Par4All є фреймворк для аналізу, трансформації та оптимізації 

програм PIPS [50], що розробляється французькими дослідниками починаючи із 

1988 року. PIPS містить парсери та генератори коду для мов C та Fortran, 

інструменти для аналізу залежностей, реструктуризації та трансформації 

алгоритмів. PIPS використовує бібліотеку лінійної алгебри PolyLib [51] для 

аналізу, трансформації та паралелізації програм за допомогою поліедрального 

представлення. 



На відміну від Par4All, компілятор PPCG призначений суто для графічних 

прискорювачів та генерує код на CUDA та OpenCL, а C-to-CUDA тільки для 

CUDA. Основна різниця між цими засобами полягає в методах співставлення 

гнізда циклу з абстрактною моделлю прискорювача, що використовується 

цільовим засобом програмування та організації використання різних рівнів 

пам’яті [52]. 

В рамках проекту OpenMPC для трансляції OpenMP програм в CUDA було 

розроблено фреймворк Cetus [53], що здатен обробляти на лише статичні, а і 

динамічно керовані програми, хід яких залежить від вхідних даних. 

Окрім S2S компіляторів, що генерують код цільовими мовами 

програмування, також існують розпаралелюючі компілятори, що замість коду 

генерують об’єктні або виконувані файли. 

OpenACC [54] – стандарт, що описує набір директив компілятора, 

бібліотечних функцій та змінних оточення, що в сукупності складають 

інтерфейс для перенесення програм, написаних мовами C, C++ та Fortran, з 

керуючого центрального процесора на прискорюючий пристрій. Директиви, 

включені в стандарт, є розширеннями для мов C, C++ та Fortran. За допомогою 

директив компілятору вказуються ділянки коду та даних для перенесення на 

прискорювач. Директиви дозволяють уникнути явних операцій з пам’яттю та 

викликів ядер, натомість організація цих процесів покладається на компілятор, 

що націлюється на обчислювальну платформу необхідної архітектури. 

OpenACC містить директиви, призначені для розпаралелювання циклів. 

Компілятор автоматично здійснює розподілення окремих ітерацій між 

потоками. Існують як пропрієтарні (PGI, Cray, CAPS) так і відкриті (GNU GCC, 

OpenUH, OpenARC) реалізації OpenACC. Таким чином, OpenACC дозволяє 

нашвидкоруч здійснити автоматичне розпаралелювання. 

В роботах [55] представлено набір інструментаріїв CGCM (CPU-GPU 

Communication Manager), DyManD (Dynamically Managed Data) та PBR 

(Pipelining by Replication). CGCM в автоматичному режимі здійснює обмін 

даними між центральним пристроєм та прискорювачем шляхом застосовання 

оптимізуючого компілятора та бібліотеки середовища виконання. 



Оптимізуючий компілятор здійснює статичний аналіз перетворюваної 

програми, крім того, під час виконання бібліотека динамічно вирішує питання 

транспорту даних. Таким чином, CGCM дозволяє позбутися явної передачі 

даних між центральним пристроєм та прискорювачем. Ядро програми містить 

ті самі змінні, що і її хостова частина, всі питання, пов’язані із перенесенням 

даних, покладаються на CGCM. CGCM не пристосований до роботи із 

великими обсягами даних, оскільки при перенесенні не здійснює розбиття 

структур даних. У відкритому доступі зазначені інструментарії не представлені. 

1.2. Висновки 

Попри широкі можливості, що надають графічні прискорювачі, висока 

складність написання ефективного програмного коду ускладнює роботу із ними 

та перешкоджає повноцінному використанню прискорювачів в галузі 

паралельних обчислень. 

Наразі спільним недоліком існуючих автоматизованих засобів 

паралелізації для графічних прискорювачів, є те, що вони не пристосовані для 

генерації програм, що обробляють обсяги даних, які перевищують обсяг пам’яті 

прискорювача. Враховуючи обсяг пам’яті графічних прискорювачів, що не 

перевищує 32Гб навіть для найдорожчих сучасних моделей, наприклад, таких 

як AMD Radeon Pro 580 та NVidia Tesla V100, це обмеження є суттєвим. Крім 

того, ці засоби не дозволяють генерувати програми, що здатні використовувати 

гетерогенні кластери, що задіюють кілька прискорювачів одночасно. 

  



РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЬ ТА МЕТОД РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ 

ЦИКЛІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ДЛЯ ГРАФІЧНИХ 

ПРИСКОРЮВАЧІВ 

У цьому розділі наводиться формальна постановка задачі розпаралелювання 

вкладених циклічних операторів і проводиться розробка перетворень 

однопоточного складеного циклу на багатопоточний. 

2.1. Постановка 

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�, 

де ≺𝑘 – відношення порядку між елементами множини 𝐼𝑘, а #𝐼𝑘 позначено 

кількість елементів множини 𝐼𝑘. 

Циклічний оператор for 

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 заданими на ній сур’єктивним відображенням 

DDT : . Також введемо сур’єктивні відображення DI:p   та DI:q  . 

Будемо розглядати пари елементів множини D  виду ( ) 2, Dv a ∈ , для тих 

елементів Da∈ , 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 ( ) 2, Dv a ∈  будемо називати коміркою даних, Da∈  – 

адресою комірки, Dv∈  – значенням, що зберігає комірка. Відображення T за 



адресою комірки визначає її значення. Множину всіх залучених у обчисленнях 

комірок будемо називати пам’яттю. 

Нехай DDIF ×:  – відображення перетворення множини даних. 

Будемо розглядати складений цикл, що має наступний вигляд: 

:NN Iifor ∈  

    :11 −− ∈ NN Iifor  

        ...  (2.1) 

            :00 Iifor ∈  

                ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅  

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


 позначено вектор ітераторів. 

Глибиною вкладеності циклу називатимемо кількість залучених в циклі 

операторів for. Для циклу  (2.1) глибина вкладеності становить 1+N . 

Множини P та Q будемо називати множинами початкових та вихідних даних 

циклу (2.1) відповідно. 

Ітерацією циклу називатимемо обчислення, що виконує цикл для певного 

фіксованого значення вектора ітераторів i

, що набуває значення із множини 

NII ×× ...0 . Будемо припускати, що ітерації незалежні за даними: 

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


≠≠≠∈∀ , (2.2) 

тобто жодна ітерація циклу не змінює початкові дані інших ітерацій, а також 

різні ітерації не змінюють значення одних і тих самих комірок. 

Цикл виду  (2.1) є формою запису послідовності перетворень даних, 

заданих відображенням F. Але цикл у такій формі не є пристосованим до 

виконання паралельним обчислювальним пристроєм, оскільки оператор for 

визначає послідовну процедуру обчислень для окремих ітерацій. Побудуємо 

процедуру перетворення вихідного циклу до такого виду, ітерації якого 

згруповані зручним для виконання паралельним обчислювальним пристроєм 

чином. Для цього необхідно належним чином розподілити ітерації та відповідні 

їм дані між паралельними потоками.  



2.2. Архітектура графічного прискорювача 

Технологія GPGPU надає можливість використовувати графічні 

прискорювачі для загальних обчислень, а не тільки за їх прямим призначенням. 

При створенні програмного забезпечення для GPGPU обчислень, слід 

враховувати специфіку архітектури графічних прискорювачів. Паралелізм 

досягається завдяки здійсненню однієї операції одночасно над кількома 

різними операндами. Графічний процесор не має апаратно керованого кешу 

даних, але має багаторівневу локальну пам’ять, що контролюється 

безпосередньо програмою. 

Архітектура графічного прискорювача походить від звичайної SIMD 

архітектури. В SIMD архітектурі процесор керований одним потоком, але має 

кілька арифметико-логічних пристроїв, тому обчислювальні інструкції можуть 

застосовуватись одночасно до кількох операндів. Прикладом SIMD є 

розширення набору команд х86 векторними інструкціями SSE. SIMD програма 

виконується однопоточно, лише деякі арифметичні інструкції виконуються 

паралельно для кількох операнд. В моделі SPMD програма виконується 

кількома незалежними потоками, кожен з яких виконує різну послідовність 

команд. Модель SPMD використовується в стандартах MPI та OpenMP. 

Програмна модель SIMT, що використовується у графічних 

прискорювачах NVidia, є сполученням SIMD та SPMD. В SIMT одночасно 

виконуються кілька потоків, кожен з яких має власний ідентифікатор та може 

виконувати окремий набір команд. На відміну від SPMD, якщо хід потоків 

розбігається, то паралелізм втрачається та процесор переключається між 

різними потоками почергово, і переключається у послідовний режим. Таким 

чином, одночасно виконуються лише ті потоки, що виконують спільний набір 

команд. Прискорювач складається із кількох так званих мультипроцесорів, 

кожен з яких в свою чергу складається із набору процесорів, кожен з яких має 

власний арифметичний пристрій, але управляючий пристрій є лише у 

мультипроцесора. За чотири такти мультипроцесор виконує інструкцію для 

групи із 32 тредів, в разі якщо всі треди групи здійснюють одну й ту ж саму 

інструкцію. Мультипроцесор групує треди за порядковим номером підряд по 32 



треди у групі. В разі, якщо в одній групі треди мають різні інструкції, виникає 

розбіжність і мультипроцесор не має змоги виконувати треди одночасно. 

Частина програми, що виконується безпосередньо прискорювачем – ядро 

– має декілька апаратно обумовлених обмежень. 

CUDA — програмно-апаратна архітектура, що дозволяє проводити 

обчислення, використовуючи графічні процесори NVidia, що підтримують 

технологію GPGPU (General Purpose computing on Graphics Processing Units). 

CUDA SDK дозволяє програмістам реалізовувати на спеціальному спрощеному 

діалекті мови програмування С алгоритми, виконувані на графічних процесорах 

NVidia, та включати спеціальні функції в текст програми на C. CUDA дає 

розробнику можливість самостійно організовувати доступ до набору інструкцій 

графічного прискорювача та керувати його пам'яттю, організовувати складні 

паралельні обчислення. 

В моделі CUDA графічний прискорювач розглядається як пристрій, що є 

масивно-паралельним співпроцесором центрального пристрою, має власну 

пам’ять та здатен одночасно виконувати велику кількість підпрограм – потоків. 

При виконанні програма на CUDA використовує як центральний пристрій, так і 

графічний. Типова схема виконання програми наступна: 

• Виділення області пам’яті на GPU та копіювання даних з CPU у 

виділену область пам’яті GPU; 

• Запуск ядра – паралельної частини програми, що виконується на 

GPU. Запуск виконує та керує ним CPU; 

• Копіювання отриманих результатів з пам’яті GPU до CPU та 

очищення виділеної пам’яті. 

Основний процес CUDA працює на головному пристрої. Код для CPU 

робить наступне: ініціалізує GPU, розподіляє пам'ять на відеокарті і системі, 

копіює вихідні дані в пам'ять відеокарти, здійснює запуск ядер, копіює 

отримані результати з відеопам’яті, звільняє пам’ять і завершує роботу. 



 
Рис. 2.2.1. Ієрархія потоків в CUDA 

Апаратно графічні прискорювачі NVidia, що підтримують технологію 

CUDA, складаються з набору CUDA-ядер, кожне з яких здатне одночасно 

виконувати певну кількість потоків. Усі потоки підпорядковуються наступній 

ієрархії. Верхній рівень ієрархії – сітка – підпорядковує усі потоки, що 

виконують ядро. Сітка являє собою одно- або двовимірний масив блоків. Кожен 

блок – це одновимірний або двовимірний масив потоків, причому всі блоки, що 

утворюють сітку, мають однакові розмірність та розмір. Звертання до окремих 

потоків відбувається за допомогою індексів: кожен блок у сітці має адресу 

(індекс блоку у сітці), аналогічно кожен потік у блоці має свій власний індекс 

всередині блоку; таким чином, кожний потік має унікальний ідентифікатор. 

Потоки можуть взаємодіяти між собою лише всередині одного блоку; під 

взаємодією розуміється використання окремої для кожного блоку так званої 

спільної пам’яті, а також синхронізація потоків, що може бути здійснена між 

потоками окремого блоку, проте не може бути здійснена на всьому GPU.  

Програма GPU (ядро) виконується над сіткою блоків потоків. 



 
Рис. 2.2.2. Структура пам’яті в CUDA 

Таким чином, розділяючи основну задачу на сукупність підзадач, що 

можуть виконуватись незалежно одна від одної, і розв’язуючи ці підзадачі, 

використовуючи одночасно виконувані потоки, досягається паралелізм 

виконання алгоритму. 
 

2.3. Модель цільової платформи 

За базову модель обчислювальної системи будемо приймати пристрій, що 

складається з центрального однопроцесорного багатоядерного керуючого 

пристрою, спряженого із кількома графічними прискорювачами. Така система є 

повністю розподіленою, тобто кожен із її елементів використовує свою власну 

оперативну пам’ять. Обмін даними відбувається лише між центральним 

пристроєм та кожним із графічних прискорювачів окремо, і не відбувається між 

прискорювачами напряму. 



 
Рис. 2.3.1. Обчислювальна система, що складається із центрального 

процесора та графічних прискорювачів 

Порядок взаємодій між вузлами в межах кластеру, що складається із вузлів 

такого виду, є більш високорівневою задачею, що не стосується 

безпосереднього керування графічним прискорювачем, тому не розглядається. 

Основними технічними параметрами системи є частота цетрального 

процесора, кількість його ядер, обсяг оперативної пам’яті центрального 

пристрою, кількість графічних прискорювачів, для кожного із них – частота 

ядра, обсяг глобальної пам’яті, пропускна здатність каналу обміну даними на 

прийом та передачу між центральним процесором та графічним 

прискорювачем. 

  



2.4. Формальний алгоритм перетворень 

Отже, розглядатимемо такий цикл, що його ітерації незалежні між собою, а 

області значень ітераторів статичні: 

:NN Iifor ∈  

    :11 −− ∈ NN Iifor  

        ...  (2.2.1) 

            :00 Iifor ∈  

                ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅ . 

Цикл (2.2.1) є однопоточним. Побудуємо таке перетворення циклу, що 

здійснить його розбиття на задану кількість потоків. Оскільки ітерації циклу 

незалежні, можливе їх виконання паралельними потоками. Отже, слід розбити 

цикл на окремі ітерації так, щоб кожна ітерація виконувалась окремим потоком, 

і кожному потоку надати набір даних, що відповідає виконуваній ітерації. 

Наявність у цільового обчислювального пристрою власної, окремої від 

центрального керуючого пристрою, оперативної пам'яті призводить до 

необхідності обміну даними з центральним пристроєм. Оскільки обсяг даних, 

що обробляються, може перевищувати обсяг пам'яті цільового 

обчислювального пристрою, дані слід передавати порціями. У випадку, якщо 

обсяг даних, що обробляються, не вміщується у пам'ять цільового пристрою, 

або у випадку обробки неперервного потоку даних, постає необхідність 

розбиття початкового циклу на окремі блоки. 

Занумеруємо елементи множин NI  згідно заданого на них порядку: 

:#0 NN Iifor <≤  

    :#0 11 −− <≤ NN Iifor  

        ...  

            :#0 00 Iifor <≤  

                ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅  



Розглянемо набір { } Ν⊂nS , nn IS #1 ≤≤ , Nn ..0=  та виконаємо блочне 

розбиття циклу. Для цього здійснимо заміну операторів останнього циклу 

наступного виду: 
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                    ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅  

де 

bab
a b aL mod,01),( δ−+



= . 

Розглянемо декартів добуток множин значень ітераторів NIII ××= ...0 . 

Множина I  являє собою область значень вектора ітераторів циклу (2.1). 

Оскільки на кожній із множин kI , Nk0 ≤≤  заданий порядок k , то можемо 

ввести лексикографічний порядок I  на множині значень вектора ітераторів 

цикл (2.1): 

( ) ( ) ( ) ( )⇔∈∀∈∀ N1
I

N1N1N1 j j ji i i   Ij j j    Ii i i ...,,,...,,,:...,,,,...,,, 0000   

{ } ( ) ( )( )mmmnn jiji :mn   N m ∧=<∀∈∃ ,,...,0 . 

Розмістимо елементи множини NII ×× ...0  згідно порядку I  та кожному 

вектору співставимо порядковий номер t, Ct0 <≤ , де C – загальна кількість 

елементів NII ××...0 . Нехай NIIg ××Ζ ...: 0  – таке відображення, що за 



лексикографічним порядковим номером ітерації повертає відповідний вектор 

лічильників циклу. Тоді цикл 

:0, Ce   efor <≤  

    );(egi =


 (2.2.2) 

    ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅  

є еквівалентним початковому (2.1). Лічильник останнього циклу змінюється з 

одиничним кроком. Умова статичності границь циклу (2.2.1) вимагається саме 

для того, щоб уможливити відновлення індексів. 

Позначимо через T  кількість логічних потоків, що одночасно будуть 

залучені при виконанні обчислень. Сукупність одночасно виконуваних потоків 

будемо називати блоком потоків, а набір ітерацій, виконуваних блоком потоків, 

відповідно блоком обчислень. Занумеруємо потоки індексами від 0 до 1−T . 

Також припустимо, що увесь блок паралельних потоків виконується одним 

пристроєм. 

Будемо вважати, що кількість ітерацій циклу (2.2.1) перевищує кількість 

потоків, тобто CT < . Розподілимо обчислення між потоками так, щоб кожен 

окремий потік виконував одну ітерацію циклу. Кожному потоку t співставимо 

набір ітерацій з номерами i, tT mod i  C,i0 =<< , і нехай кожен потік 

виконуватиме ітерації з відповідними номерами. 

Розбивши ітерації циклу (2.2.2) на окремі блоки по T ітерацій, отримаємо: 

TCT
C e   tfor mod,010, δ−+



<≤  

    :0, Tt   tfor <≤  (2.2.3) 

        );( teTgi +=


 

        ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅  

де ji,δ  – символ Кронекера, оператор 




⋅
⋅  позначає цілочисельне ділення: 
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Позначимо L верхню межу ітерування циклу  (2.2.3): 



TCT
C T CL mod,01),( δ−+



=  

Таким чином, в результаті перетворення циклу (2.2.1) його глибина 

вкладеності знизилась від N+1 до 2. 

Нехай зовнішній цикл виконуватиметься керуючим пристроєм, а виконання 

внутрішнього покладемо на паралельний обчислювальний пристрій. Замінимо 

внутрішній цикл по t  викликом паралельного блоку, а лічильник t номером 

потоку. Тоді кожний окремий потік виконуватиме ітерацію, що відповідає його 

номеру в блоці. Сукупність операцій, що виконує паралельний обчислювальний 

пристрій, будемо називати ядром. 

Перед викликом ядра керуючий пристрій має передати виконуючому 

пристрою частину вхідних даних, необхідних для виконання обчислень, а 

також здійснити переміщення даних, отриманих на виконуючому пристрої 

після виконання обчислень. Переміщення даних будемо здійснювати за 

допомогою буферів обміну даними. Буфером даних будемо називати набір 

елементів множини D , що має наступний вигляд: 

{ }110 ...,,,,, −= lv  v v l bbuf , 

де 

lj   DjbTv j <≤∈+= 0,)( . 

Елемент l  буфера будемо називати його довжиною. Визначимо операцію 

cons, що застосовується для додання нового елементу даних до буфера: 

{ }( ) { } Dw   wv  v v l b wv  v v l bcons ll ∈+= −− ,,...,,,,1,,...,,,,, 110110 , 

причому операція cons здійснюється таким чином, що 

wlbT =+ )( , 

а також операцію free, що звільняє буфер даних, зануляючи його довжину та 

відкидаючи елементи: 

( ) { }0,...,,,,, 110  bv  v v l bfree l =− . 

Будемо позначати 

tt vufb = , Tt <≤0 , 

Враховуючи властивість операції cons, справедлива тотожність 



)( tbTufb t += , Tt <≤0 . 

Запровадимо два буфери фіксованої довжини T, через які буде 

здійснюватись обмін між пристроями – nBufi  для вхідних та utBufo  для 

вихідних даних. Будемо припускати, що обсяг даних, що обробляються, 

перевищує доступний обсяг пам’яті виконуючого пристрою. Обмін даними 

здійснюватимемо почергово для кожного блоку обчислень. 

Буфер обміну являє собою лінійний масив елементів даних ітерацій, із 

визначеною на ньому операцією cons, що додає елемент в кінець масиву. На 

відміну від стеку, в якому звертання дозволяється лише до останнього елементу 

списку, доступ до елементів буфера може здійснюватись до довільного 

елементу за його порядковим номером. Заповнювати буфер обміну початкових 

даних будемо за допомогою окремого циклу: 

( )nBufifree ; 

:0, Tt   tfor <≤  (2.2.4) 

    )( teTgi +=


; 

    ( ))(, ipT nBuficons


⋅ , 

де ),(0, T CLe   e <≤  – номер поточного блоку ітерацій. Операція cons здійснює 

запис елемента вхідних даних AipT ∈⋅ )(


 у буфер вхідних даних inBuf. 

Цикл (2.2.4) виконує серіалізацію початкових даних. Заповнення буфера 

обміну вхідних даних відбувається в тому ж самому порядку, в якому 

відбувається звертання до них в початковому циклі (2.2.1). 

Такий підхід дозволяє проводити серіалізацію даних в процесі обчислень 

конвеєрним способом. Керуючий пристрій має можливість заповнювати буфер 

вхідних даних для наступного блоку обчислень та десеріалізувати буфер 

вихідних даних попереднього блоку обчислень в той час, поки паралельний 

пристрій виконує обчислення поточного блоку даних. 

Паралельний обчислювальний пристрій заповнює вихідний буфер обміну 

даними, отриманими в процесі обчислень. Аналогічним чином передаватимемо 



вихідні дані за допомогою буфера обміну вихідними даними Bufout . Цикл 

десеріалізації даних має наступний вигляд: 

:0, Tt   tfor <≤  

    );( teTgi +=


 (2.2.5) 

    tBufoutiqT =⋅ :)(


. 

Після проведення обчислень паралельним обчислюючим пристроєм 

керуючий пристрій транспортує буфер обміну вихідних даних в свою область 

пам'яті, після чого виконує копіювання даних із буфера обміну до відповідних 

змінних, тобто проводить десеріалізацію. Загальна кількість запусків блоку 

потоків, необхідна для виконання обчислень циклу (2.2.3), становить ),( T CL , а 

кількість ітерацій, що виконуються потоком з номером id, відповідно 

∑+



=

−

=

1mod

0
,),(
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i
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CT CL δ . 

Процедури серіалізації та десеріалізації є взаємно комплементарними, тобто 

послідовне виконання серіалізації та десеріалізації одного і того самого буфера 

даних є тотожнім перетворенням: 

( )ufbfree ; 

:0, Tt   tfor <≤  

    );( teTgi +=


 

    ( );ipT bufcons )(,


⋅  

:0, Tt   tfor <≤  

    );( teTgi +=


 

    tbufiqT =⋅ )(


, 

де e приймає значення ),(0 T CLe <≤ . В такому випадку набори вхідних та 

вихідних параметрів міститимуть одні й ті самі дані: 

)()(, tgpTtgqT    :Ct0  t  ⋅⋅=⋅⋅<≤∀ . 



Таким чином, порядок слідування даних при залученні процедур серіалізації 

та десеріалізації не порушується. 

Введемо оператор виклику блоку паралельних потоків заданої кількості, та 

позначимо її for N threads. Позначимо через id порядковий номер потоку в 

блоці та введемо операцію самоідентифікації потоку getCurrentThreadId(), що 

повертає id потоку, який викликає операцію самоідентифікації. Таким чином, 

цикл виду 

P(n)    Nn   nfor :0, <≤  

за умови незалежності P є еквівалентним наступному: 

for N threads: 

    id = getCurrentThreadId(); 

    P(id). 

Оскільки на F накладаються умови незалежності за даними, можемо 

провести рівносильну заміну вкладеного послідовного оператора for циклу 

(2.2.3) на оператор виклику блоку паралельних потоків. Тоді цикл (2.2.3) 

набуває наступного вигляду: 

:),(0, T CLe   efor <≤  

    for T threads: 

        id=getCurrentThreadId(); (2.2.6) 

        );( ideTgi +=


 

        ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅ . 

Здійснимо перехід до буферів даних в циклі (2.2.6). Поєднавши одержаний 

цикл (2.2.6) із циклами серіалізації  (2.2.4) та десеріалізації  (2.2.5), отримаємо 

цикл наступного виду: 

( )nBufifree ; 

:),(0, T CLe   efor <≤  

    :0, Tt   tfor <≤  

        );( teTgi +=


 



        ( ))(, ipTinBufcons


⋅ ; 

    for T threads: (2.2.7) 

        id=getCurrentThreadId(); 

        );( ideTgi +=


 

        ( )tinBufiFtBufout ,:


= ; 

    :0, Tt   tfor <≤  

        );( teTgi +=


 

        tBufoutipT =⋅ :)(


. 

Процедури серіалізації та десеріалізації позначимо відповідно serialize() та 

deserialize(), що являють собою відповідно перший та останній вкладені цикли 

у (2.2.7), а процедуру виконання ядра обчислень як kernel(). Зауважимо, що в 

процедуру kernel(), окрім буферів вхідних та вихідних даних, також необхідно 

передати номер блоку обчислень e для визначення потоками вектора ітераторів 

i

. Також запровадимо процедуру переміщення буфера початкових даних у 

пам'ять обчислювального пристрою push() та процедуру pull() – переміщення 

буфера оброблених даних із пам’яті обчислювального пристрою до пам’яті 

керуючого пристрою. Тоді останній цикл набуде наступного вигляду: 

:),(0, T CLe   efor <≤  

    serialize(e, inBuf); 

    push(inBuf); 

    kernel(e, inBuf, outBuf); (2.2.8) 

    pull(outBuf); 

    deserialize(e, outBuf). 

Таким чином, кожен із потоків побудованого циклу виконує по одній 

ітерації вихідного циклу. Але необхідно дотримувати баланс між кількістю 

виконуваних ядром ітерацій та кількістю запусків ядра, оскільки при невеликій 

кількості потоків та малому в порівнянні із загальним обсягом оперативної 

пам’яті пристрою обсягу даних, що припадає на одну ітерацію, відбувається 

зростання частки операцій викликів ядра та обміну даними по відношенню до 



кількості виконуваних ітерацій. Отже, такий підхід доречно використовувати у 

тому випадку, якщо кількість доступних паралельних потоків є досить великою, 

щоб в достатній мірі використати наявний обсяг оперативної пам’яті пристрою. 

У разі використання графічного прискорювача сітка потоків є масштабованою, 

що дозволяє розподілити дані таким чином, щоб заповнити пам’ять 

прискорювача. У випадку залучення в якості паралельного обчислювального 

пристрою центрального процесору, який, на відміну від графічного 

прискорювача, не володіє такою значною кількістю ядер, зростає кількість 

викликів ядра обчислень, що призводить до зайвих часових витрат, пов’язаних 

із самою операцією виклику ядра та визначення номеру потоку, а також 

операціями обміну даними у випадку розподіленої системи. Тоді варто 

перерозподілити ітерації між потоками так, щоб збільшити навантаження на 

окремі потоки обчислень. Тому запровадимо додатковий механізм регуляції 

навантаження потоків, що полягатиме в варіюванні кількості ітерацій, що 

виконуються одним потоком. Нехай кожен незалежний потік виконуватиме V 

ітерацій. Тоді шляхом додаткового підрозбиття внутрішнього циклу циклу у 

(2.2.3) отримаємо: 

:mod,010, VTCVT
C e   e    for δ−+



<≤  

    :0, Tt   tfor <≤  

        :0, Vv   v    for <≤  

            );( vVteVTgi ++=


 

            ( ))(,:)( ipTiFiqT


⋅=⋅ . 

Відповідна процедура серіалізації має наступний вигляд: 

( )nBufifree ; 

:0, Tt   tfor <≤  

    :0, Vv   v    for <≤  

        );( vVteVTgi ++=


 

        ( ))(, ipT nBuficons


⋅ , 



де VTCVT
C e   e mod,010, δ−+



<≤  – номер поточного блоку ітерацій. 

Процедура десеріалізації має аналогічний вигляд, але замість операції допису 

даних виконується зворотнє копіювання: 

:0, Tt   tfor <≤  

    :0, Vv   v    for <≤  

        );( vVteVTgi ++=


 

        tutBufoiqT =⋅ :)(


. 

Роль введеного параметра V полягає у регулюванні обсягу обчислень, що 

виконуються потоком. Таким чином, завдяки параметру V створюється 

механізм балансування навантаження між потоками, що обирається в 

залежності від співвідношення між загальним доступним обсягом пам’яті 

пристрою та обсягом даних, що припадає на одну ітерацію, та співвідношення 

між кількістю доступних паралельних потоків та загальною кількістю ітерацій 

циклу. 

Два цикли будемо називати еквівалентними, якщо за умови однакового 

набору початкових даних виконання циклів призводить до тих самих вихідних 

даних, тобто якщо 

2121 BBAA =⇒= . 

Твердження 2.4. Цикл (2.2.8) є еквівалентним до вихідного циклу (2.1) тоді 

і лише тоді, якщо справджуються умови (2.2). 

Доведення. В циклі (2.2.7) замінимо оператор for T threads на 

.0, Tid   idfor <≤  Очевидно, що отриманий цикл є тотожнім вихідному 

циклу (2.2.1), оскільки при переході впроваджується додатковий механізм 

серіалізації даних, що не впливає на процедуру обчислень. Покажемо, що умова 

(2.2) є еквівалентною умовам Бернштейна [56]. 

Нехай задано процедуру P, що здійснює операції із даними у пам’яті. 

Класифікуємо комірки пам’яті, що використовуються цим набором команд, за 

режимом їх використання. 



Позначимо DW W ⊂,  – множину комірок, що тільки читаються, тобто 

:Wd ∈∀    diqIi ;)(:.1 ≠∈∀


 

 dipIi =∈∃ )(:.2


; 

DX X ⊂,  – множину комірок, що тільки записуються, тобто 

:Wd ∈∀    diqIi ;)(:.1 =∈∃


 

dipIi ≠∈∀ )(:.2


; 

DY Y ⊂,  – множину комірок, що спочатку читаються, а потім записуються: 

djq ,dipji Iji  Yd ==∈∃∈∀ )()(:,,:





; 

DZ Z ⊂,  – множину комірок, що спочатку записуються, а потім читаються: 

djp ,diqji Iji Zd ==∈∃∈∀ )()(:,,:





. 

Нехай задано три процедури 1P , 2P  та 3P , відповідними індексами 

позначатимемо їх множини комірок. Розглянемо два алгоритми, що виконують 

ці процедури: перший викликає процедури послідовно одну за одною, а другий 

виконує перші дві процедури одночасно, а потім третю. Згідно Бернштейна, для 

збігу результатів обчислень послідовного та паралельного алгоритмів мають 

виконуватись наступні умови: 

( ) ( ) ∅=∪∪∩∪∪ 222111 ZYXZYW , 

тобто ті комірки пам’яті, що читаються першою процедурою, взаємно не 

перетинаються із тими комірками, що записуються другою процедурою; 

симетрична попередній умова 

( ) ( ) ∅=∪∪∩∪∪ 222111 ZYWZYX , 

та 

( ) ∅=∪∩∩ 3321 YWXX , 

тобто ті комірки, що використовуються одразу і першою, і другою процедурами 

для запису, надалі читатися без попереднього перезапису не будуть. 

Узагальнивши умови Бернштейна для набору процедур iP , Ci ≤≤0 , 

отримаємо: 

:, Cji0 <≤∀  ( ) ( ) ∅=∪∪∩∪∪ jjjiii ZYXZYW , 



( ) ( ) ∅=∪∪∩∪∪ jjjiii ZYWZYX , 

( ) ∅=∪∩∩ CCji YWXX . 

З одного боку, 

( ) d)ip( :Ii ZYWd =∈∃⇔∪∪∈


. 

З іншого боку, 

( ) d)iq( :Ii ZYXd =∈∃⇔∪∪∈


. 

Тому перші дві умови Бернштейна еквівалентні наступній: 

)()(:, jqipIj i


≠∈∀ . 

Оскільки умова (2.2) вимагає 

)()(:, jpipIj i


≠∈∀ , 

то 

∅=∩ ji XX , 

і таким чином, третя умова теж виконана. Отже, умова (2.2) рівносильна 

об’єднаним умовам Бернштейна та гарантує, що стан пам’яті пристрою не 

залежить від порядку здійснення операцій. Отже, твердження справедливе. 

Таким чином, при застосуванні механізму буферного обміну даних не 

змінюється порядок обігу початкових та вихідних даних зовні тіла циклу, що 

дозволяє залишити структуру основної програми незмінною при заміні циклу 

(2.2.1) циклом (2.2.8). 

Розглянемо випадок використання вузла, що складається із одного 

центрального процесора та одного графічного прискорювача. На рисунках 

2.4.1-2.4.3 наведено діаграми послідовності виконання паралельної програми 

для такої системи. Обчислення виконуються у два потоки, що одночасно 

виконують процедури kernel, serialize та deserialize. Для оптимізації процесу 

обміну залучено подвійну буферизацію даних – використовуються два буфери 

обміну для передачі початкових даних inBuf0 та inBuf1 та два буфери для 

результатів outBuf0 та outBuf1. 

Багатоядерний цетральний процесор виконує два потоки задач, один з яких 

здійснює серіалізацію початкових даних, заповнює ними буфер вхідних даних, 



здійснює відправку буфера до прискорювача та керує запуском ядра, а другий 

отримує та здійснює десеріалізацію буфера даних, оброблених графічним 

прискорювачем. В той же час, графічний прискорювач, окрім обчислень, 

незалежно здійснює двосторонній обмін даними за допомогою механізму 

асинхронної передачі. 

Процес обчислень здійснюється у три етапи – підготовчій, циклічний та 

завершальний. В початковий момент (рис. 2.4.1) буфер вхідних даних є 

порожнім, а відеокарта знаходиться в стані очікування передачі даних. Не має 

значення, який саме потік буде виконувати початковий етап, оскільки всі 

операції здійснюються послідовно, і асинхронний режим передачі на цьому 

етапі не задіюється. Центральний керуючий пристрій серіалізує буфер вхідних 

даних inBuf0 для нульової ітерації, здійснює передачу буфера до прискорювача 

та подає команду на запуск ядра обчислень. На схемах в дужках після імені 

буфера позначено номер ітерації, дані якої він містить, починаючи відлік від 

нульової ітерації. В той час, поки прискорювач здійснює обчислення над 

нульовим буфером даних, центральний пристрій заповнює перший буфер даних 

початковими даними для першої ітерації.  

 
Рис. 2.4.1. Діаграма послідовності виконання підготовчого етапу обчислень 



 

Рис. 2.4.2. Діаграма послідовності виконання циклічного етапу паралельної 

програми для системи з одним прискорювачем та двома потоками керування та 

з використанням двох буферів обміну даними 



 
Рис. 2.4.3. Діаграма виконання фінального етапу обчислень для випадку 

непарної кількості ітерацій 

 

 
 

Рис. 2.4.4. Діаграма виконання фінального етапу обчислень для випадку 

парної кількості ітерацій 

Після виконання обчислень графічним прискорювачем, центральний 

керуючий пристрій зчитує нульовий буфер даних, що містить результати 

нульової ітерації та надсилає до прискорювача підготовлений перший буфер 

даних. 



Таким чином, після проведення підготовчого етапу прискорювач містить 

буфер оброблених даних нульової ітерації, готових до передачі, та буфер 

початкових даних першої ітерації. Надалі впродовж циклічного етапу (рис. 

2.4.2) нульовий та перший буфери обміну заповнюються та передаються 

почергово. В той час, поки графічний прискорювач проводить обчислення 

поточної ітерації, центральний процесор зчитує та десеріалізує дані 

попередньої ітерації, та підготовляє і передає дані для наступної. 

Після виходу із циклу, настає завершальний етап, що залежить від парності 

кількості ітерацій. В непарному випадку (рис. 2.4.3) залишається лише 

отримати та десеріалізувати нульовий буфер даних, що міститиме дані 

останньої ітерації. В парному випадку (рис. 2.4.4) потрібно отримати нульовий 

буфер даних, що міститиме дані передостанньої ітерації та здійснити останній 

раунд виклику ядра. 

У такий спосіб організації обчислень завдяки механізму асинхронного 

обміну даними та за рахунок залучення додаткового буфера обміну досягається 

конвеєрність процесу проведення обчислень. Мінімізуються втрати часу на 

простоювання графічного прискорювача, оскільки обчислення відбуваються 

неперервно, не очікуючи надходження нової порції даних для наступної ітерації 

циклу. Проте додатковий буфер даних вимагає поділу пам’яті графічного 

прискорювача, тому застосування такого підходу можливе лише у випадках, 

якщо початкові та вихідні дані принаймні для двох ітерацій вміщуються у 

пам’ять прискорювача. У такий спосіб передачі даних необхідно слідкувати за 

парністю виконуваної ітерації, тому процедури серіалізації, десеріалізації, а 

також ядро обчислень змінюються відповідним чином. 

Представлений процес взаємодії центрального процесора та графічного 

прискорювача допускає відмінності в межах конфігурації обчислювальної 

системи в залежності від обставин задачі. Наприклад, на відміну від поданої 

схеми, де окремий потік центрального процесора спочатку здійснює 

серіалізацію даних, а потім їх відправку, в той час як інший потік спочатку 

отримує та десеріалізує дані, процедури серіалізації та десеріалізації можуть 

виконуватись одним потоком центрального процесора, а обмін даними – 



іншим; запуск ядра може виконуватись будь-яким із потоків, або кожним із 

потоків почергово, тобто схема надає можливість конфігурування 

обчислювального процесу в залежності від особливостей конкретної задачі та 

наявного апаратного середовища. 

  



2.5. Індексація кроків циклу 

Оскільки кожна із множин kI , Nk0 ≤≤  є скінченною, то можемо 

занумерувати елементи кожної множини kI , Nk0 ≤≤  індексами в межах від 0 

до 1# −kI  включно у відповідності до заданого на множині kI  порядку k . 

Отримаємо послідовність { }1#,1,0, ...,,, −= kIkkkk i    i  i I , де перший індекс елемента 

позначає належність до множини, а другий порядковий номер елемента, таку, 

що 1,,:1#0, +−<≤∀ jkkjkk ii    I j    j  . Введемо відображення kk I:)(t Ζ⋅ , 

jkk i(j)t ,= , що за порядковим номером 1#0 −<≤ kI j  j,  повертає елемент 

послідовності kI  з номером j . Тоді цикл  (2.1) набуде наступного вигляду: 

NN Ijfor :#0=  

    )( NNN jti =  

    11 :#0 −− = NN Ijfor  

        )( 111 −−− = NNN jti  

        ...  (2.3.1) 

            00 :#0 Ijfor =  

                )( 000 jti =  

                ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅ . 

Тут лічильники пробігають цілочисельні значення та зростають із 

одиничним кроком. Надалі відображення )(tk ⋅  будемо опускати та замість 

циклу (2.1) розглядатимемо цикл виду 

NN Iifor :#0=  

    11 :#0 −− = NN Iifor  

        ...  (2.3.2) 

            00 :#0 Iifor =  

                ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅ . 

Вважатимемо цикли (2.1) та (2.3.1) еквівалентними. 



Розглянемо множину значень вектора лічильників циклу (2.3.1) NII ×× ...0 . 

Множина значень вектора лічильників циклу (2.3.1) утворює N-вимірний 

симплекс: 

{ }Nj Ix  x D jj
n ≤≤≤≤Ζ∈= 0,#0 . 

Занумеруємо елементи симплексу NII ×× ...0  наступним чином. Нехай 

елемент, що відповідає набору індексів ),...,,( 10 Niii , має номер ∏∑+
−

==

1

01
0 #

k

m
m

N

k
k Iii . 

Розглянемо цикл такого виду: 

;e 0=  
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Знайдемо таке відображення ( )if


, щоб цикл 
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            00 ...#0 Iifor =  
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був еквівалентним циклу (2.3.3). Очевидно, що відображення ( )if


 

виражається рядом 
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Кількість ітерацій циклу (2.3.3) становить 
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Отже, цикли (2.3.3), (2.3.4), а також цикл 

Cifor ...0=  (2.3.6) 



    ;ie =  

є еквівалентними, в тому сенсі, що e пробігає одні й ті самі значення і в тому ж 

порядку. 

Розглянемо цикл одиничної глибини виду (2.3.5). Кількість ітерацій циклу 

(2.3.5) така ж, як і циклу (2.2.1). За лічильником e відновимо індекси Ni,...,i,i 10  

таким чином, щоб в тілі циклу (2.3.5) індекси Ni,...,i,i 10  пробігали ті самі 

значення та в тому ж порядку, що і в циклі (2.2.1). 

Знайдемо обернене до ( )if


 відображення ieg


=)( . Відображення )(⋅g  за 

номером елемента симплексу NII ×× ...0  взаємно-однозначним чином відновлює 
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Табл. 1. Відображення )(⋅g  

Розглянемо j -ту часткову суму ряду (2.3.5): 
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та покажемо, що 
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)1( −jS  набуває свого найбільшого значення при значенні вектора i

, 
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Тому для визначення значення ji  можемо використати співвідношення 
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Отже, оберненим до )(⋅f


 є векторне відображення 1:)( +ΖΖ⋅ Ng 
 , Nk ≤≤0 , 

що виражається наступним рекурентним співвідношенням: 

,mod#)( 00  Ieeg =  (2.3.7) 
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де вирази (2.3.6) та (2.3.9) є початковими умовами, а (2.3.10) задає область 

визначення функції )(⋅g . 

Таким чином, цикл виду 

Ce   for :0=  

    );(egi 
=  



    ( ))(,:)( ipT iFiqT


⋅=⋅  

є еквівалентним циклу (2.1). 

Можемо виписати вигляд процедур fill та unpack циклу (2.2.8). Процедура 

fill має наступний вигляд: 

( )nBufifree ; 

Tt   for :0=  

    t;Tedi +⋅=  

    );(idgi 
=  

    ( ))(ipT  nBuf,i cons


⋅ . 

Процедура unpack аналогічна процедурі fill: 

Tt   for :0=  

    t;Tedi +⋅=  

    );(idgi 
=  

    ; utBufo : iqT t=⋅ )(


 

Таким чином, параметр id визначає номер ітерації. Функція )(⋅g  співставляє 

номеру ітерації відповідний набір значень ітераторів циклу, і відповідний 

вектор параметрів вхідних даних копіюється в буфер вхідних даних ітерації з 

номером t. Функція kernel складається із самоідентифікації потоку та виклику 

вмісту початкового циклу: 

id=currentThreadId(); 

);inBufi(FoutBuf idid ,:


=  

де id – номер потоку графічного прискорювача, що виконує ітерацію. 

  



2.6. Особливості алгоритму у випадку зі спільними даними 

Нехай відображення p є векторнозначним, тобто ADIp : , Ν∈A , і 

відповідно відображення F має вигляд 

( ) DDI   ipT  ipT ipT iF A
A 


×⋅⋅⋅ :)(...,),(),(, 10 . 

Оскільки за припущенням відображення p є сур’єктивним, то можливо, що 

для деякого набору значень векторів ітерацій циклу значення елементів вектора 

відображення p співпадають, тобто 

)()(,,,:0,, jpip  ji  Iji   Ak  k   II kk


=≠∈∀<≤∃⊆′∃ . (2.6.1) 

В такому випадку в разі застосування наведеної схеми перетворень гнізда 

циклу виникає надлишкова передача даних до пам’яті графічного 

прискорювача, оскільки різні ітерації використовують спільний набір 

початкових даних. Наприклад, для задачі множення матриці на вектор 

спільними даними для всіх ітерацій є вектор, на який множиться матриця. 

Розглянемо випадок, коли всі ітерації циклу використовують певний 

спільний набір даних, тобто II =′ . Якщо це не так, то завжди можна розбити 

множину I  на підобласті та ввести на них нове відображення p′  таким чином, 

що на кожній із підобластей ітерації початкового циклу або міститимуть набори 

спільних даних, або не міститимуть. Позначимо Ζ⊂K  множину Kk∈  таких, 

для яких справджується умова (2.6.1). Позначимо вектор індексів спільних 

параметрів )(ˆ ip


, він складений із елементів виду 

Kk  ipip kvk #0),()(ˆ )( <≤=


, 

а також вектор індексів решти індивідуальних для окремої ітерації 

параметрів )(~ ip


 з елементами 
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в яких в свою чергу S та S  позначено 
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а K1  – характеристична функція множини K: 
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Таким чином, кількість елементів множини K становить 
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Для визначених таким чином )(ˆ ip
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і відображення F можемо замінити еквівалентним йому відображенням F~ , в 

якому виділимо окремо вектори спільних та індивідуальних параметрів:  

( ))(~),(ˆ,~
)()( ipT  ipT  iF nk


υν ⋅⋅ ,   KAn  Kk #0,#0 −<≤<≤ , 

де відображення T поелементно діє на вектори параметрів. F та F~  

відрізняються лише порядком входження параметрів. 

Для уникнення надлишкової передачі даних доцільно передати та 

використати спільний набір даних одноразово перед виконанням обчислень. 

Запровадимо додатковий буфер обміну cmBuf, призначений для передачі 

спільного набору даних. Для його заповнення використаємо наступну 

процедуру серіалізації: 

:#0, Kk   kfor <≤  

( ))(ˆ, )( ipT  mBufccons k


ν⋅ ; 

де Ii ∈


 обирається довільним. Ядро обчислень набуває вигляду 

 



for T threads: 

    id=getCurrentThreadId(); 

    );( ideTgi +=


 

    ( )tinBuf cmBuf, iFtBufout ,~:


= ; 

а цикл  (2.2.8) відповідно 

serialize(cmBuf); 

push(cmBuf); 

Le   efor <≤0,  

serialize (e, inBuf); 

push(inBuf); 

kernel(e, cmBuf, inBuf, outBuf); 

pull(outBuf); 

deserialize (e, outBuf); 

Впродовж виконання останнього циклу буфер спільних даних залишається 

сталим, запобігаючи надлишковій передачі даних. 

  



2.7. Вибір апаратного середовища 

Для того, щоб відповісти на питання, яка архітектура обчислювальної 

системи краще підходить для певної задачі, необхідно дослідити її алгоритм. 

Перш за все, слід впевнитися, що задача є паралелізовною, та з'ясувати, яку 

частку програмного часу займає виконання циклів. Для прийняття рішення 

потрібно оцінити приріст швидкодії в залежності від вибору апаратної 

платформи. 

 

2.7.1. GPU кластер 

В якості обчислювального пристрою будемо використовувати графічний 

прискорювач. В такому випадку керуючий потік виконується на CPU, а решта 

потоків переносяться на GPU та виконуються в межах ядра. Для роботи з 

графічним прискорювачем будемо використовувати програмно-апаратну 

технологію CUDA, що дозволяє використовувати GPU в якості 

обчислювального пристрою. CUDA відрізняється від інших GPGPU технологій 

тим, що надає безпосередній доступ до пристрою через програмний інтерфейс, 

що дозволяє гнучко керувати окремими потоками та всіма рівнями пам’яті 

графічного прискорювача. Крім того, саме для архітектури CUDA створюються 

спеціалізовані графічні прискорювачі для наукових та технічних обчислень 

загального призначення. CUDA накладає обмеження на розмірність масивів 

даних, що не має перевищувати трьох. Це обмеження оминається на етапі 

серіалізації даних. Проблема, що виникає в тому випадку, якщо необхідна для 

проведення обчислень кількість потоків більша, ніж кількість апаратних 

потоків графічного прискорювача, автоматично оминається механізмом сіток 

CUDA. Таким чином, при використанні графічних прискорювачів, що 

дозволяють використання технології CUDA, основним обмеженням виступає 

обсяг пам’яті графічного прискорювача. 

Припустимо, що F не містить умовних розгалужень, залежних від 

початкових даних. Тоді операції, що здійснюватимуться паралельними 

потоками, є одноманітними, і в якості обчислювального пристрою доцільно 



використати графічний прискорювач. В разі, якщо процедура виконання 

обчислень містить розгалуження, залежні від вхідних даних, прискорювач буде 

змушений виконувати окремі потоки почергово. Тому в разі високої 

розгалуженості алгоритму обчислень використання прискорювача не є 

доцільним, і в такому випадку в якості паралельного обчислювального 

пристрою краще використовувати багатоядерний процесор. 

Сучасні графічні прискорювачі спеціального призначення обладнані 

вбудованими контролерами обміну даних, що дозволяють здійснювати 

асинхронний обмін даними на прийом та передачу під час виконання 

обчислень. Таким чином, керуючий пристрій може залучити кілька потоків для 

контролю графічного прискорювача – по одному для підготовки та обміну 

даних та ще один для запуску ядра. 

 

2.7.2. СPU кластер 

На відміну від обчислювальної системи, що складається із графічного 

прискорювача, що ним керує центральний процесор, у випадку використання 

одного лише центрального процесора не потрібно здійснювати передачу даних, 

оскільки всі операції із даними відбуваються безпосередньо у оперативній 

пам’яті центрального процесора, що є спільною для всіх його ядер. Тому 

потреба у буферах обміну та відповідно їх серіалізації відпадає, і достатньо 

розподілити ітерації основного циклу між ядрами або потоками. Це саме 

стосується і кластеру центральних процесорів, що використовують спільну 

пам’ять. 

В тому випадку, якщо в якості обчислювача використовується інший 

центральний процесор із власною оперативною пам’яттю або їх набір, тобто 

має місце розподілена обчислювальна система, ситуація лишається 

аналогічною випадку системи графічних прискорювачів. В такій системі слід 

виділити окремий центральний обчислювальний пристрій, що буде 

здійснювати серіалізацію та розподіл початкових даних, а також агрегацію 

оброблених даних. Кількість ядер центрального процесора значно менша 

кількості ядер у графічного прискорювача, але вони є повністю незалежними, 



тому така система є більш стійкою для розгалужених алгоритмів. Число T у 

порівнянні із графічним прискорювачем є суттєво меншим, а також відсутній 

механізм абстрактних блоків потоків, тому навантаження між вузлами та їх 

ядрами слід розподіляти за допомогою параметра V. Так само, як і для 

прискорювачів з асинхронним обміном даними, два потоки доцільно виділити 

для прийому та передачі даних, і застосовувати подвійний буфер обміну. 

  



2.8. Аналіз побудованої моделі 

Проведемо аналіз обмежень, що були накладені на цикл (2.1). 

Вигляд циклу (2.1) обрано з огляду на те, щоб з одного боку, узагальнено 

розглянути поняття вкладеного циклу, а з іншого – якомога ближче 

наблизитись до такої форми, що найбільш точно відповідає специфіці будови 

архітектури графічного прискорювача та допускає побудову паралелізуючого 

перетворення, що дозволяє автоматизацію процесу перетворень. Хоча 

паралелізуюче перетворення побудоване для циклів вигляду (2.1), проте існує 

широкий клас циклів, що є еквівалентними йому та зводяться до виду (2.1) за 

допомогою перетворень гнізда циклу. В умовах конкретної задачі слід 

приймати рішення, чи варто зводити цикл, чи краще модифікувати 

паралелізуючі перетворення.  

Введене обмеження стосовно незалежності ітерацій циклу за даними є 

рівносильним умовам Бернштейна для N процесів. Згідно Бернштейна, для 

незалежності двох потоків достатньо, щоб області даних, що читаються одним 

потоком, та області даних, що записуються іншим потоком, взаємно не 

перетинались. При цьому допускається використання потоками спільних 

початкових даних та зміна початкових даних потоком в тому разі, якщо інші 

потоки не використовують ці дані, а також запис результуючих даних у спільну 

область, якщо порядок запису не впливає на кінцевий стан даних. В такому 

випадку порядок виконання потоків не є важливим та їх одночасне виконання 

не призведе до розбіжностей результуючих даних в порівнянні із результатами 

послідовного виконання, тому є правомірним. Останнє допущення 

справджується лише у тому випадку, якщо потоки заповнюють результуючі 

дані однаковими значеннями, тому вважатимемо такий випадок виродженим та 

вимагатимемо посилення умов, а саме неперетинності областей запису 

результуючих даних. 

Області значень ітераторів циклу (2.1) задані статично, що необхідно для 

можливості подальшого визначення кількості ітерацій циклу, які у випадку 

залежності від вхідних даних визначити наперед неможливо. В більш 

широкому сенсі допустимо, щоб межі зміни та крок ітераторів залежали від 



сталих параметрів та ітераторів зовнішніх циклів. В такому випадку існує 

еквівалентне представлення циклу у вигляді (2.1). Тому недопустимим є 

випадок циклів типу do while без лічильника, в тому разі, якщо умова виходу із 

циклу залежить від даних, що обробляються. 

Для прикладу розглянемо задачу знаходження траєкторій N тіл, що 

рухаються у просторі під впливом сил гравітаційної взаємодії. Всі дані цієї 

задачі є спільними, оскільки для знаходження результуючої сили, що діє на 

тіло, потрібно скласти внески сил від усіх інших тіл системи. В тому разі, якщо 

дані, що описують стан системи, цілком вміщуються у пам’ять прискорювача, 

застосування методу є коректним, хоча з боку центрального пристрою призведе 

до надлишкових операцій копіювання даних під час серіалізації та 

десеріалізації, а також подвоїть необхідний ресурс оперативної пам’яті. При 

цьому виклик ядра відбудеться лише один раз. 

Натомість у випадку, якщо обсяг даних системи перевищує доступний 

обсяг глобальної пам’яті, доведеться пристосовувати алгоритм обчислень 

шляхом введення часткових сум і розбиття даних на набори, пари яких за 

обсягом вміщуватимуться у глобальну пам’ять, та, циклічно переставляючи 

набори даних, кожного разу підраховувати часткові суми складових сил, доки 

не будуть отримані повні значення сил для всіх тіл, і вже потім застосовувати 

метод до нового алгоритму. Таким чином, відбуватиметься багатократна 

передача одних і тих самих початкових даних. 

Аналогічна проблема виникає для задачі множення матриць великих 

розмірів, які теж доведеться розрізати на частини та поступово заповнювати 

матрицю результатів. Те саме стосується і задачі множення матриць. 

Застосування методу без урахування спільних даних призведе до копіювання по 

одному вектор-рядку однієї матриці та вектор-стовпчику другої матриці для 

кожної ітерації та спричинить надлишкову передачу даних. В іншому 

крайньому випадку, якщо всі дані задачі вважати спільними, такої проблеми не 

виникне, проте в разі множення матриць великого розміру дані можуть не 

вміститися у глобальну пам’ять прискорювача. Тоді слід змінювати алгоритм 

множення, розрізаючи матриці на смуги. 



2.9. Визначення параметрів виконання 

Оскільки алгоритм має параметри, пов’язані із конфігурацією апаратної 

платформи, слід виконати їх адаптацію згідно з можливостями виконуючого 

пристрою з метою налаштування обчислювальної системи оптимальним чином. 

Введемо апаратні параметри обчислювальної системи та параметри задачі 

та будемо досліджувати їх взаємодію. До апаратних параметрів системи 

належать: 

Ν∈H  – максимально апаратно допустима кількість одночасно 

виконуваних потоків графічного прискорювача, що складають блок потоків; 

+∈Rrhd  – швидкість передачі даних від керуючого пристрою до графічного 

прискорювача. Цей параметр залежить від частоти та ширини шини обміну 

даними між пристроями; 

+∈Rrdh  – швидкість передачі даних від графічного прискорювача до 

керуючого пристрою; 

+∈ RM  – обсяг глобальної пам’яті графічного прискорювача. 

Параметрами виконуваної задачі є: 

+∈RSin  та +∈RSout  – розміри порцій початкових та вихідних даних для 

однієї ітерації; 

NC∈  – загальна кількість ітерацій циклу; 

+∈ Rti  – час виконання ітерації прискорювачем; 

+∈Rtsrl  та +∈Rtdsr  – час, необхідний для серіалізації вхідних та 

десеріалізації вихідних даних однієї ітерації відповідно; 

+∈RtL  – часові витрати на виклик обчислювального ядра. 

Окрім параметрів системи та параметрів задачі, будемо розглядати 

параметри методу, а саме: 

Ν∈T  – кількості ітерацій на крок алгоритму; 

Ν∈V  – кількість ітерацій, що виконуються одним потоком. 

Будемо прагнути визначити оптимальне значення кількості ітерацій на крок 

алгоритму T, а також кількість ітерацій, що виконуються одним потоком V. 



Також введемо параметри, що є похідними від апаратних параметрів та 

параметрів задачі: 

inhdsnd Srt ⋅=  та outdhrcv Srt ⋅=  – час, що витрачається на передачу 

початкових даних обсягом inS  до прискорювача та передачу вихідних даних 

розміром outS  до керуючого пристрою відповідно. 

Зауважимо, що взагалі кажучи, кількість одночасно виконуваних потоків не 

співпадає із кількістю ітерацій, що будуть виконані за один виклик ядра, 

оскільки ітерації виконуються поблочно. Критерієм оптимальності визначення 

параметра T є мінімізація часу виконання програми. 

 

2.9.1. Випадок системи з одним СPU та одним GPU 

Розглянемо випадок найпростішої обчислювальної системи, що складається 

із одного графічного прискорювача, що управляється одним потоком 

центрального пристрою, що не використовує механізм асинхронної передачі 

даних, тобто передача даних та запуск ядер відбуваються почергово, та 

випишемо обмеження, що мають виконуватись для неї. На рис. 2.9.1 зображено 

діаграму циклу для такої системи. 

При організації процесу обчислень у такий спосіб процедури серіалізації та 

десеріалізації даних на стороні центрального пристрою здійснюються під час 

виконання прискорювачем ядра. Таким чином, етапи передачі та обробки даних 

виконуються почергово. 

Обсяг використаної при одному запуску ядра пам’яті має не перевищувати 

загальний обсяг пам’яті графічного прискорювача: 

MSSSVT outtmpin <++ )( .  (2.9.1.1) 

Тут RStmp ∈  – обсяг локальних проміжних даних, що виникають в процесі 

виконання ітерації, та перевищують обсяг комірки локальної пам’яті потоку, і 

тому знаходяться у глобальній пам’яті. Обсяг даних, що передається між 

центральним пристроєм та прискорювачем, становить 

( )outin SSCA += . 



 
Рис. 2.9.1. Діаграма послідовності виконання кроку алгоритму для системи 1 

CPU – 1 GPU з одним буфером обміну 

Тому у найліпшому випадку, якщо прискорювач встигає виконати 

обчислення під час передачі даних, найменший час, що необхідний для 

проведення обчислень, становитиме 

( )rcvsnd t tCT ,minmin ⋅= . 

В той час, поки графічний прискорювач виконує ітерацію, керуючий 

пристрій має підготувати порцію початкових даних для наступної ітерації та 

провести операцію десеріалізації порції вихідних даних. Загальний час, 



витрачений центральним процесором на виконання одного кроку алгоритму, 

складається з часу, витраченого на команду виклику ядра, на пересилання 

даних, на підготовку вхідних даних та обробку буфера вихідних даних, та 

становить 

( ) rcvdsrsrlLsndcpu VTtttVTtVTtt ++++= .  

З іншого боку, час, витрачений прискорювачем на виконання одного кроку 

алгоритму, становить 

rcv

H

k
k H VTisndgpu VTt 

H
VT tVTtt +
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+= ∑

=0
,modδ , 

де значення в дужках визначає кількість блоків сітки потоків. Будемо прагнути 

зрівняти cput  та gput , тобто визначити T таким чином, щоб для достатньо малого 

R∈ε  справджувалась рівність 

( ) ,
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,mod  
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VT tttVTt
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k
k H VTidsrsrlL 
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=+++ ∑

=
δε  (2.9.1.2) 

де R∈ε  – нев’язка, що виникає внаслідок того, що параметри V та T є цілими. 

Рівність (2.9.1.2) при 0→ε  є умовою рівноваги процесу обчислень. Загальна 

кількість запусків ядра становить 

∑+
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k
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Визначимо параметр Т із співвідношення (2.9.1.2). Враховуючи, що 
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отримаємо: 
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У випадку вибору VT кратним H вираз для VT набуває значення 

( ) ε+
+⋅−

⋅
=

dsrsrli

L
ttHt

tHVT . 



Оскільки за вибором 0mod =HVT , то шукатимемо VT у вигляді VT=zH, Ν∈z . 

Тому із останньої рівності 

( ) ε+
+⋅−

=
dsrsrli

L
ttHt

tz , (2.9.1.3) 

де Ν∈z  визначається максимально можливим з урахуванням умови 

(2.9.1.1), з якої слідує 

)( outtmpin SSSH
Mz

++
< . (2.9.1.4) 

У випадку графічного прискорювача можна покласти параметр V рівним 

одиниці, оскільки параметр T є масштабовним. У випадку багатоядерного 

процесора T фіксоване, тому значення V отримуємо із співвідношення (2.9.1.3). 

При зменшенні параметра VT зростає кількість запусків ядра, а обсяг даних, 

що передаються при одному запуску ядра та час виконання ядра зменшуються, 

і навпаки, при збільшенні VT зростає час виконання ядра та обсяг буфера 

передачі даних і зменшується кількість запусків ядра. У випадку вибору 

параметра VT не кратним H, доданок ∑
=

H

k
k H TV

0
,modδ  у правій частині (2.9.1.2) 

приймає одиничне значення, що призводить до простою частини потоків 

графічного прискорювача при останньому виклику ядра, оскільки у такому 

випадку H VTH mod−  потоків лишаються не навантаженими. 

Але практично такий спосіб визначення оптимальних значень параметрів 

системи не завжди є зручним, оскільки параметри в (2.9.1.3) є малими. Тому 

простіше визначати VT виходячи з умов (2.9.1.1) та 0mod =HVT , 

максимізуючи VT. 

В якості характеристики швидкості виконання обчислень будемо 

використовувати величину 

VT
t t gpucpu

bgc
),max(

111 =τ , 

що визначає кількість часу, витраченого на виконання однієї ітерації. 

Величина bgc 111τ  не враховує час, витрачений на підготовчий та фінальний 

етапи обчислень, враховуючи лише циклічний етап, тому підходить для 



порівняння швидкодії різних конфігурацій обчислювальної системи та процесу 

обчислень. Якщо обрати параметри V та T зазначеним способом, то для 

розглянутої конфігурації 

VT
ttttt

VT
t L

rcvdsrsrlsnd
cpu ++++= , 

та, враховуючи, що z
H

VT
=



 , 

rcvisnd
gpu t ztt
VT
t

++= . 

Отже, gc11τ  можна визначати як 

𝜏1𝑐1𝑔1𝑏 = 𝑚𝑎𝑥 �𝑡𝑠𝑛𝑑 + 𝑡𝑠𝑟𝑙 + 𝑡𝑑𝑠𝑟+𝑡𝑟𝑐𝑣 +
𝑡𝐿
𝑉𝑇 , 𝑡𝑠𝑛𝑑 + 𝑧𝑡𝑖 + 𝑡𝑟𝑐𝑣�. 

Для подальшого порівняння різних апаратних систем та конфігурації схеми 

обробки даних, що полягає у виборі способу розподілення навантаження між 

учасниками обчислювального процесу, для умов конкретної обчислювальної 

задачі з метою їх порівняння, побудуємо параметризовану характеристику 

швидкодії побудованої системи. 

Будемо припускати, що обсяг оперативної пам’яті центрального процесора 

завжди перевищує обсяг глобальної пам’яті M графічного прискорювача. 

Позначимо cpuf  та gpuf  частоти ядер центрального процесора та 

мультипроцесорів графічного прискорювача. Час обробки однієї ітерації 

прискорювачем пропорційний частоті графічного прискорювача та 

становитиме gpuii fct ⋅= , де коефіцієнт пропорційності c залежить від задачі. Час 

серіалізації та десеріалізації пропорційний частоті роботи центрального 

процесора та становитиме відповідно cpusrlsrl fct ⋅=  та cpudsrdsr fct ⋅= , де 

коефіцієнти srlc  та dsrc  також залежать від виконуваної задачі. Приймаючи до 

уваги швидкості каналів обміну даними hdr  та dhr , вираз для bgc 111τ  набуває 

вигляду 

( )( ,max111 outdhdsrsrlcpuinhdbgc SrccfSr ⋅+++⋅=τ  

)outdhgpuiinhd Sr fczSr ⋅+⋅⋅+⋅ . 



2.9.2. Схема виконання для системи з двома керуючими потоками та 

одним прискорювачем з асинхронною передачею даних та одним буфером 

обміну 

Розглянемо випадок обчислювальної системи, що складається із одного 

графічного прискорювача із механізмом асинхронної передачі даних, та 

двопоточним керуючим пристроєм. Діаграма процесів для такої системи 

наведена на рисунку 2.9.2. Слід враховувати, що швидкість асинхронної 

передачі даних може відрізнятися від швидкості передачі даних в 

односторонньому режимі. 

Така схема найліпше підходить для тих графічних прискорювачів, що 

мають лише один пристрій асинхронної передачі, і тому при виконанні ядра 

можуть здійснювати лише односторонню передачу даних. Серіалізацію та 

відправку даних до прискорювача здійснює той самий потік, що і запуск ядра.  

 
Рис. 2.9.2. Діаграма послідовності виконання кроку алгоритму для системи 

2 CPU – 1 GPU з одним буфером обміну 



Схема залишиться еквівалентною, якщо запуск ядра замість першого 

здійснюватиме другий потік, що виконує прийом даних та їх десеріалізацію. 

Час, витрачений першим та другим потоками керуючого пристрою на 

виконання одного кроку алгоритму, становить відповідно 

𝑡𝑐𝑝𝑢0 = 𝑡𝐿 + 𝑉𝑇(𝑡𝑠𝑟𝑙 + 𝑡𝑠𝑛𝑑) 

та 

𝑡𝑐𝑝𝑢1 = 𝑉𝑇(𝑡𝑟𝑐𝑣 + 𝑡𝑑𝑠𝑟), 

а час, витрачений прискорювачем, становить 
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Попарно прирівнюючи 0cput , 1cput  та gput , отримаємо систему рівнянь для 

визначення VT: 
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( ) 2ε+=−−+   tttttVT Lsndsrldsrrcv . 

 

За умови H VT   маємо: 

( )( ) 0ε+=+−  HtttHtVT Lsndsrli , 

( )( ) 1ε ttHtVT dsrrcvi =+− , 

( ) 2ε+=−−+   tttttVT Lsndsrldsrrcv , 



або, як у попередньому випадку, вважаючи zH VT = , та враховуючи 

обмеження на обсяг пам’яті (2.9.1.4), що є справедливим і для даного випадку, 

маємо систему для визначення z: 

( )( ) 0ε+=+−  tttHtz Lsndsrli , 

( )( ) 1ε ttHtzH dsrrcvi =+− , 

( ) 2ε+=−−+   tttttzH Lsndsrldsrrcv , 

)( outtmpin SSSH
Mz

++
< . 

Задача зводиться до знаходження найбільшого натурального числа z, для 

якого виконується нерівність (2.9.1.4), а сума квадратів нев’язок 0ε , 1ε , 2ε  

набуває мінімально можливого значення. 

Кількість часу, витраченого на виконання однієї ітерації циклу, становить 

𝜏1𝑐1𝑔1𝑏𝑎 =
𝑚𝑎𝑥�𝑡𝑐𝑝𝑢0, 𝑡𝑐𝑝𝑢1, 𝑡𝑔𝑝𝑢�

𝑉𝑇 , 

або ж, використовуючи частотну параметризацію 

𝜏1𝑐1𝑔1𝑏𝑎 = 𝑚𝑎𝑥 �𝑡𝑠𝑟𝑙 + 𝑡𝑠𝑛𝑑 +
𝑡𝐿
𝑉𝑇 , 𝑡𝑟𝑐𝑣 + 𝑡𝑑𝑠𝑟 , 𝑡𝑖 ∙ 𝑧�. 

2.9.3 Схема виконання для системи з двома керуючими потоками та 

одним прискорювачем з асинхронною передачею даних та двома буферами 

обміну 

Діаграму основного циклу для даного випадку зображено рисунку 2.4.2. На 

відміну від попереднього випадку, розглядається прискорювач із двома 

пристроями асинхронної передачі, що дає змогу передавати та отримувати дані 

одночасно із виконанням ядра. Слід зазначити, що швидкість асинхронної 

передачі даних у два потоки є приблизно удвічі меншою у порівнянні із 

швидкістю односторонньої передачі, оскільки використовується один і той 

самий канал. У порівнянні із попередніми розглянутими випадками, змінюється 

умова на обсяг використаної пам’яті, оскільки тепер у пам’яті пристрою 

міститься додатковий буфер обміну: 



MSSSVT outtmpin <++ )22( . (2.9.3.1) 

Час, витрачений потоками центрального процесора при виконанні кроку 

основного циклу, становить 

( )( )sndsrlLcpu ttVTtt ++= 20  

та 

( )dsrrcvcpu ttVTt += 21 , 

відповідно, а час прискорювача 
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,mod2 δ . 

Таким чином, отримані співвідношення для визначення параметрів цілком 

аналогічні попередньому випадку, окрім умови (2.9.1.1), що замінюється 

умовою (2.9.3.1): 

( )( ) 0ε+=+−  tttHtz Lsndsrli , 

( )( ) 1ε ttHtzH dsrrcvi =+− , 

( ) 2ε+=−−+   tttttzH Lsndsrldsrrcv , 

)22( outtmpin SSSH
Mz

++
< , 

та 

𝜏1𝑐1𝑔2𝑏𝑎 = 2𝑚𝑎𝑥 �𝑡𝑠𝑟𝑙 + 𝑡𝑠𝑛𝑑 +
𝑡𝐿
𝑉𝑇 , 𝑡𝑟𝑐𝑣 + 𝑡𝑑𝑠𝑟 , 𝑡𝑖 ∙ 𝑧�. 

2.9.4. Системи із двома прискорювачами 

Для керування системою, що складається із двох прискорювачів та одного 

багатоядерного центрального процесора, доцільно розподілити навантаження за 

однією із попередніх схем для кожного із прискорювачів незалежно, виділивши 

окремі потоки для керування ними. Якщо характеристики прискорювачів 

відрізняються, для балансування навантаження слід для кожного із них 

підібрати оптимальні значення параметрів окремо. 



2.9.5. Вибір оптимальної конфігурації обчислювальної системи 

Взагалі кажучи, при виборі обладнання для виконання обчислень слід 

надавати перевагу потужнішим системам. Але можуть траплятися неочевидні 

ситуації, скажімо, при порівнянні двох прискорювачів, у одного з яких більший 

обсяг глобальної пам’яті та ширша шина передачі даних, але нижча частота або 

менша кількість мультипроцесорів. Тому постає питання, яке обладнання ліпше 

підходить для конкретної обчислювальної задачі. 

2.10. Висновки 

Отже, в тому випадку, якщо відображення F не містить розгалужень, що 

залежать від вхідних даних, та за умови відсутності залежності між вхідними та 

вихідними даними цикли виду (2.1) природним чином розкладаються на 

паралельні потоки обчислень, оскільки в такому разі на різних ітераціях цикл 

повторює одноманітні операції над різними даними.  



РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ГНІЗДА 

ЦИКЛУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ 

Цей розділ присвячено автоматизації побудованих перетворень та 

проведенню експериментальних випробувань. Запропонована схема 

перетворень реалізована за допомогою інструментарію переписувальних 

правил на рівні вихідного коду програми. Наведено експериментальні 

застосування запропонованого методу розпаралелювання циклів до прикладних 

задач для різних конфігурацій обчислювальної системи та порівняння 

одержаних результатів із іншими автоматизованими системами перетворень. 

3.1. Загальна схема перетворення алгоритму 

Перехід від послідовного до паралельного алгоритму програми 

здійснюється у кілька етапів. Загальна схема переходу виглядає наступним 

чином. 

1. Підготовчий етап, що полягає у зведенні вихідного алгоритму до циклу 

вигляду (2.3.1). При цьому слід позбавитись міжітераційних залежностей для 

виконання умови незалежності ітерацій за вихідними даними. На цьому етапі 

можуть використовуватись перетворення гнізда циклу шляхом розбиття циклів, 

їх перестановка, застосування афінних перетворень, попередній розрахунок 

даних тощо. 

2. Визначення параметрів та побудова дерева залежностей параметрів, 

аналіз побудованого дерева залежностей параметрів з метою їх класифікації на 

вхідні, вихідні та локальні.  

3. Аналіз вхідних параметрів з метою виділення спільних даних.  

4. Визначення обсягу даних, що обробляються та кількості ітерацій циклу. 

5. Визначення допустимих значень параметра T згідно апаратних 

можливостей виконуючого пристрою. Параметр T обирається таким чином, 

щоб, з одного боку, обсяг даних, не перевищував об’єм пам’яті виконуючого 



пристрою, і з іншого, щоб найбільш повно залучити наявні апаратні потоки 

пристрою. 

6. Заміна ітераторів згідно з правилами, описаними в розділі 2.5. При цьому 

програма залишається послідовною, змінюється лише спосіб індексації даних. 

Після цього перетворення гніздо залишаються лише два цикли – зовнішній 

(керуючий) та внутрішній. 

7. Створення процедури серіалізації початкових даних, що підготовляє 

порцію даних, що буде оброблятися поточною ітерацією керуючого циклу. 

8. Створення процедури десеріалізації вихідних даних. Модуль приймає 

буфер вихідних даних, отриманих після виконання обчислень на поточній 

ітерації, та передає дані для подальшого використання. 

9. Перехід до буферної схеми перенесення даних. На цьому етапі 

залучаються серіалізатор та десеріалізатор, що викликаються до початку та 

після виконання внутрішнього циклу відповідно. Змінні внутрішнього циклу 

переадресовуються на відповідні ділянки вхідного та вихідного буферів даних. 

10. Створення ядра, тобто частини програми, що буде безпосередньо 

перенесена на виконуючий пристрій. Ядро є функцією, що приймає буфер 

вхідних даних та номер ітерації зовнішнього циклу, та повертає буфер вихідних 

даних. Функціонально ядро виконує ті самі операції, що і внутрішній цикл. 

Ітератор id внутрішнього циклу замінюється номером потоку виконуючого 

пристрою. 

11. Залучення ядра. Внутрішній цикл замінюється на директиву виклику 

ядра. Також додаються операції перенесення вхідного буфера даних до 

виконуючого пристрою та повернення вихідного буфера даних назад в 

центральний обчислювальний пристрій. 

12. Винесення роботи із буферними даними та з графічним прискорювачем 

в окремі потоки керуючого пристрою з метою уникнення простою виконуючого 

пристрою. 

13. Підбір параметрів, алгоритму та апаратного середовища, їх 

налаштування, тестові випробовування. 



Проміжні етапи 4, 7, а також фінальні 9, 10 потребують тестових 

випробувань, які проводяться за допомогою засобів перевірки коректності 

результатів виконання обчислень. Наприклад, це може бути обробка тестового 

набору даних і порівняння із наперед відомими результатами. Етап 5 може бути 

здійснений автоматизовано за допомогою техніки переписувальних правил, що 

дозволить суттєво спростити здійснення перетворень. 

3.2. Основні етапи перетворень 

1. Виділення циклу, до якого будуть застосовані перетворення. Користувач 

за допомогою прагм відокремлює цикл, який необхідно розпаралелити. 

2. Побудова дерева залежностей алгоритму. 

3. Аналіз дерева алгоритму. В процесі аналізу: 

- визначаються параметри програми 

- проводиться класифікація параметрів на вхідні та вихідні 

- перевіряються вимоги незалежності ітерацій за параметрами 

В результаті аналізу: 

- визначається, чи застосовний метод до наданого циклу 

- створюються типізовані списки вхідних та вихідних параметрів 

4. У випадку, якщо наданий цикл відповідає критеріям методу, настає етап 

перетворення алгоритму циклу за допомогою системи TermWare. На цьому 

етапі створюються: 

- структури елементів вхідного та вихідного буферів даних  

- функція заповнення вхідного буфера даних 

- функція десеріалізації вихідного буфера даних 

- ядро обчислень 

5. Інтеграція створених на попередньому етапі частин програми. На цьому 

етапі відбувається заміна початкового циклу ядром обчислень. 

6. Налаштування алгоритму відповідно цільової апаратної платформи. 



3.3. Експериментальна реалізація системи перетворень 

За допомогою системи символьних обчислень TermWare [57, 58] було 

реалізовано експериментальний інструмент LoopRipper, що дозволяє, маючи 

списки вхідних та вихідних змінних, згенерувати функції kernel, fill та unpack, із 

яких компонується паралельна програма. Генерація функцій здійснюється 

шляхом заміни параметрів вхідним та вихідним буферами даних та 

перерозрахунком ітераторів у заданому початковому циклі. Таким чином, від 

користувача вимагається надати цикл та списки параметрів. 

Програмна реалізація LoopRipper базується на системі обробки термів 

TermWare. В TermWare реалізована концепція термінальних систем об’єктних 

структур й переписувальних правил з явною взаємодією з фактологічною 

базою. LoopRipper за допомогою інструментарію TermWare отримує експертну 

інформацію з вихідного коду програми й генерує новий варіант програми. 

TermWare транслює вихідний код програми в терм й дозволяє міняти цей терм з 

використанням переписувальних правил, що дозволяє LoopRipper вносити 

структурні зміни у схему обчислень вихідної програми у декларативному стилі, 

тобто без безпосередньої зміни вихідного коду. TermWare містить модулі для 

обробки Java (до версії 1.7) та C# коду, проте не обмежений цими двома 

мовами. Для підтримки інших імперативних мов програмування необхідно 

створити парсер, що транслюватиме вихідний код у мову TermWare та принтер 

для зворотнього перетворення. 

TermWare – це середовище для символьних обчислень, що ґрунтується на 

переписуванні термів. Основними складовими частинами цього середовища є 

структури даних і алгоритми для технологій переписування, такі як терми, 

переписувальні правила, уніфікація, стратегії застосування правил, а також 

механізми для розширення TermWare, а саме парсери мов програмування, 

переписувальні правила та процедурні описи операцій, що викликаються із 

переписувальних правил. Парсери TermWare трансформують вихідний код 

програми у терм який можна міняти за рахунок виконання переписувальних 

правил. 



3.4. Застосування до прикладних задач 

З метою випробування розробленої системи перетворень було розглянуто 

кілька прикладних задач, а саме інтерполяційну частину задачі прогнозування 

метеорологічних даних, задачу множення матриць, задачу знаходження 

траєкторії руху N тіл, що взаємодіють під дією гравітаційних сил, та задачу 

розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Холецького. 

Випробування включали перетворення послідовних програм за допомогою 

розробленої системи перетворень та тестове порівняння часових показників 

виконання з вихідною послідовною програмою та відомими автоматизованими 

розпаралелюючими засобами в залежності від обсягу вхідних даних в умовах 

різних конфігурацій обчислювального середовища. 

Вимірювання проводились із використанням апаратної системи, оснащеної 

процесором Intel Core i5-3570 (4 ядра 3.8Hz), оперативною пам'яттю обсягом 

16Гб та відеокартами NVidia Tesla M2050 (3Гб оперативної пам'яті, ширина 

шини передачі даних 384 біт, 448 ядер CUDA, підключення через інтерфейс PCI 

Express x8) та NVIDIA GeForce GTX 650Ti (1Гб оперативної пам'яті, ширина 

шини передачі даних 128 біт, 768 ядер CUDA, підключення через інтерфейс PCI 

Express x8). Експерименти виконано на операційній системі Ubuntu 16.04 із 

використанням компілятора nvcc 8.0.61. 

 

3.4.1. Задача метеорологічного прогнозування 

В атмосфері є процеси та явища різних типів. Одні процеси розвиваються на 

обмеженій території на протязі невеликого відрізка часу, інші – на широкому 

просторі довгий час. В залежності від просторової протяжності всі процеси та 

явища в атмосфері можна умовно поділити на три типи: мікромасштабні (до 

кілометра), мезомасштабні (порядку десятків і сотень кілометрів) та 

макромасштабні (понад 1000 км). Формування процесів та явищ в атмосфері в 

кожній конкретній області виникає під впливом процесів всіх перерахованих 

вище масштабів [59]. 



Регіональні та локальні моделі, що описують мезомасштабні та 

мікромасштабні метеорологічні процеси та явища, визначають формування 

погоди в окремих пунктах та регіонах, призначені для створення більш 

обґрунтованих та деталізованих як в просторі, так і в часі прогнозів погоди. 

Останніми роками у більшості національних, регіональних і світових 

гідрометеорологічних службах створюються чи вже створені регіональні моделі 

і пакети програм для розв’язання задач чисельного прогнозу як окремих 

гідрометеорологічних явищ, так і погоди загалом. Ці моделі призначені для 

описання локальних процесів на відносно невеликих територіях і в 

майбутньому дадуть більший ефект, ніж традиційний прогноз погоди. 

Математичне моделювання проводиться в три етапи [59, 61]: 

- побудова математичної моделі, що описує процеси в атмосфері; 

- вибір методу реалізації моделі; 

- програмування обчислювального алгоритму на ЕОМ і проведення 

розрахунків. 

Щодо першого етапу, на сьогодні існує цілком задовільна математична 

теорія руху рідини взагалі й атмосферних рухів зокрема [59, 61, 62]. Ця теорія 

ґрунтується на фізичних законах збереження кількості руху, маси й енергії. 

Математично вона виражається рівняннями руху Нав’є-Стокса (точніше 

Рейнольдса для турбулентних процесів), що зв'язують прискорення в певному 

напрямку з компонентами об'ємних і поверхневих сил, які діють у цьому 

напрямку, рівнянням збереження маси, термодинамічним рівнянням енергії і, 

нарешті, рівнянням стану Бойля-Шарля. Тут варто підкреслити, що ці 

фундаментальні закони, залишаючись істотно незмінними, складають основу 

динамічної метеорології і відіграють ключову роль у розумінні математичних 

моделей прогнозування погоди. 

Реалізація прогностичних моделей відбувається за допомогою чисельних 

методів. Це обумовлено складністю математичних моделей, що описують 

циркуляційні процеси в атмосфері. Рівняння, з яких складаються такі моделі, є 

переважно нелінійними тривимірними рівняннями другого порядку з малим 

параметром при похідних другого порядку. Завдяки наявності малого 



параметра при старших похідних ці рівняння можуть змінювати свій тип 

(еліптичний, гіперболічний або параболічний) залежно від режиму руху в 

атмосфері, що моделюється [59, 61]. Крім цього треба відзначити, що 

математична модель циркуляції атмосфери та процесів в ній, яка 

сформульована на базі повних рівнянь Нав’є-Стокса та тепло-масопереносу, 

описує широкий спектр рухів: мезомасштабні процеси, баротропні та 

бароклінні хвилі Росбі, інерційно-гравітаційні хвилі, квазістаціонарні 

струминні течії та ін. Ресурси сучасних ЕОМ поки що не дають змоги 

здійснювати просторову дискретизацію моделі атмосфери з високим 

розподіленням. А просторова дискретизація з грубим розподіленням веде до 

того, що багато мезомасштабних метеорологічних процесів не описуються цією 

моделлю, оскільки у такому разі опиняються у класі процесів підсіткового 

масштабу. 

Існують два методи описання механізмів взаємодії процесів різних 

масштабів. Перший ґрунтується на дискретизації мезомасштабної задачі на 

нерівномірній сітці з використанням необхідної інтерполяції метеорологічних 

параметрів, які задані на грубій сітці, у вузли дрібної сітки. Складність цього 

алгоритму очевидна. Другий метод полягає у розбиванні області розв’язання 

загальної задачі на низку підобластей, перетворенням у кожній підобласті 

постановки вихідної задачі з урахуванням описання лише основних процесів та 

зшиванням розв’язання на межах. Цей напрям нам видається більш 

економічним, тому конструкція основних алгоритмів, наведених у даній статті, 

будується з урахуванням можливості використання так званого методу 

«однобічного впливу» [59, 61]. 

Побудовані в даній роботі алгоритми та програми прогнозування погоди 

ґрунтуються на регіональній математичній моделі стану атмосфери, що 

наведена в роботі [59] і подана за допомогою такої системи рівнянь: 
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У рівняннях (1)–(12) 𝑡 – час; 𝜆– довгота; 𝜑– широта; 𝜎 =

(𝑥3 − 𝐹) (𝐻 − 𝐹)⁄  – приведена вертикальна координата, що відслідковує 

рельєф; 𝐹 – висота рельєфу, 𝐻 – повна висота області розв’язання моделі; 𝑟 – 

радіус Землі; Ω – кутова швидкість обертання Землі; 𝜋 = 𝐶𝑝(𝑝 𝑝0⁄ )𝑅 𝐶𝑝⁄  – 

приведений тиск; 𝑝 – тиск, 𝑝0 – значення тиску на поверхні моря; 𝑢, 𝜈,𝑤 – 

складові швидкості вітру по довготі, широті і вертикальній координаті 

відповідно; 𝜌 – густина повітря; 𝑔 = 9,81 – прискорення вільного падіння; 𝑇 – 

температура; 𝜃 – температура потенційного потоку, 𝜃𝑉 – віртуальна 

температура потенційного потоку; 𝑞 – вологість, 𝑞𝐻 – вологість у стані 

насичення; 𝑞𝐿 – вода у рідкому стані; 𝑅 = 287,04 – газова постійна повітря; 

𝐶𝑝 = 3,5𝑅 – теплоємність повітря за умови постійного тиску; 𝐿 – приховане 

тепло конденсації; 𝛿 – ознака наявності конденсації вологи (1 – має місце, 0 – 

відсутня); 𝑄𝐾 – інтенсивність звільнення прихованої теплоти конденсації 

водяної пари у субсітковому масштабі; 𝑄𝐼 – інтенсивність звільнення 

прихованої теплоти випаровування води у субсітковому масштабі; 𝑄𝑅 – 

радіаційне охолодження або нагрів; 𝑀𝐾 – внесок вологості від конденсації у 

субсітковому масштабі; 𝑀𝐼 – внесок вологості від випаровування у 

субсітковому масштабі; 𝑉0 – усталена швидкість опадів; 𝑘 – турбулентна 

кінетична енергія; 𝜀 – турбулентна дисипація; 𝐾𝐺 – коефіцієнт горизонтального 



турбулентного обміну; 𝐾𝑀 – коефіцієнт вертикального турбулентного обміну 

для кількості руху; 𝐾𝐻 – коефіцієнт вертикального турбулентного обміну для 

тепла та вологи; (𝐶1,𝐶2,𝐶3,𝐶4) = (0,09;  1,46;  1,83; 0,42) – константи 

замикання планетарного примежового прошарку атмосфери. 

Прогноз значень метеорологічних величин над обмеженою територією 𝐺 

здійснюється на основі методу «одностороннього впливу». Іншими словами, у 

якості граничних умов для регіональної моделі (1)–(12) використовуються 

результати аналізу і прогнозу, отримані за допомогою макромасштабної 

(напівсферної або глобальної) моделі. 

Стан атмосфери в просторі 𝑟 = (𝜆,𝜑,𝜎) макромасштабної області 𝐺 ⊂ 𝐺(𝑟) 

визначається вектором ℜ(𝑟, 𝑡) = (𝑢, 𝜈,𝑤,𝜋,𝑇, 𝑞, 𝑞𝐿 , 𝑞𝑊,𝑘, 𝜀) дискретних значень 

аналізу і прогнозу ℜ(𝑟, 𝑡𝑚) = ℜ𝑚(𝑟), отриманих на основі макромасштабної 

моделі в моменти часу 𝜏 = 𝑡𝑚, 𝑚 = 0,1, … ,𝑀 з кроком 𝜏 = 𝑡𝑚 − 𝑡𝑚−1. Для 

визначення стану атмосфери на обмеженій території 𝐺 при ∀𝑡 ∈ ⌊𝑡𝑚−1, 𝑡𝑚⌋ 

виконується розв’язання задачі, що у векторному виразі має вигляд: 
𝜕ℜ
𝜕𝑡

= 𝐷ℜ, ∀𝑡 ∈ ⌊𝑡𝑚−1, 𝑡𝑚⌋, ∀𝑟 ∈ 𝐺 (13) 

ℜ(𝑟, 𝑡𝑚) = ℜ𝑚(𝑟),  𝑚 = 0,1, … ,𝑀 

Для розв’язання задачі (13) у даній роботі застосовується інтерполювання 

функції за декількома значеннями самої функції (передісторією) та похідних від 

неї першого порядку за допомогою алгебраїчного поліному. Використовується 

інтерполяція з кратними вузлами при кратності три. Виконується також 

апроксимація правих частин диференціальних рівнянь моделі у вузлах 

просторової сітки. Детальний опис застосованого чисельного методу наведено в 

монографії [59]. 

Відмітимо, що значною проблемою при прогнозуванні погоди на основі 

реалізації математичних моделей є обмеження на час розв’язання, оскільки 

прогноз погоди потрібно отримувати завчасно. Навіть сучасні потужні 

обчислювальні машини не дозволяють використовувати дрібну просторову 

сітку в області розв’язання задачі і часову дискретизацію та ітераційні методи, 

що дало б можливість підвищити точність прогнозу. Особливо актуальною дана 



проблема видається для України, тому що питання зменшення затрат 

машинного часу при розв’язанні задач динамічної метеорології стоїть особливо 

гостро в зв’язку з відсутністю в національній гідрометслужбі потужної 

обчислювальної техніки, яку використовують у світових і національних 

метеорологічних центрах розвинутих держав. В даному випадку альтернативою 

може стати використання сучасної технології паралельного програмування на 

відеографічних процесорах, що вирізняються порівняною дешевизною, 

компактністю та економністю. 

В роботі проведено експеримент із циклом, що був узятий в задачі 

прогнозування погоди [59, 60], що відповідає за інтерполяцію мезомасштабних 

метеорологічних даних на вузли локальної сітки даних. Гніздо циклу складене 

із чотирьох вкладених циклів і обробляє чотиривимірний масив числових даних 

одинарної точності. Навантаження масштабується шляхом зміни розмірності 

задачі. Було здійснено перехід від послідовної реалізації циклу до паралельної 

із застосуванням описаної методології та порівняно часові показники для 

різного масштабу навантаження. Досліджено поведінку послідовної та 

паралельних програм, отриманих за допомогою наведеного методу та систем 

автоматизованих перетворень PPCG та Par4All в залежності від розмірності 

задачі. 

 
Рис. 3.4.1.1. NVidia Tesla M2050 



Масштабування дослідної задачі здійснювалось шляхом вибору розміру 

локальної сітки і варіювалось в межах доступної пам'яті центрального 

пристрою. Параметр T (кількість потоків відеокарти, залучених при виклику 

ядра) підібрано таким чином, щоб мінімізувати час виконання програми. Після 

виконання результати послідовної та паралельної програм порівнювались між 

собою. 

3.4.1.1. Порівняння з послідовною програмою 

 
Рис. 3.4.1.1.1. Графік часу виконання послідовної та перетвореної програм для 

різних конфігурацій обчислювальної системи 

На графіку 3.4.1.1.1 зображено залежність часу виконання від обсягу даних 

задачі для послідовної програми, що виконується на одному ядрі центрального 

процесора, та програм для одного та двох графічних прискорювачів. Для 

випадку залучення одного прискорювача Tesla M2050, експеримент проведено 

із використанням одного, двох та трьох ядер центрального процесора. У 

випадку використання двох графічних прискорювачів одночасно, кожен із них 



залучав по два ядра центрального процесора. Застосовувалась схема обчислень 

із двома буферами обміну даними та асинхронним обміном даними. При 

використанні одного ядра програма спочатку здійснює запуск обчислювального 

ядра графічного прискорювача та процедур копіювання даних, потім виконує 

процедури серіалізації та десеріалізації даних. При використанні двох та трьох 

ядер виконання процедур серіалізації та десеріалізації розподіляються між 

окремими ядрами центрального процесора. Як видно із графіка, залежність часу 

від обсягу обчислень є лінійною на всьому проміжку. 

У таблиці 3.4.1.1.2 наведено значення найбільшого відносного прискорення 

по відношенню до послідовної програми, що було досягнуто для відповідної 

конфігурації обчислювальної системи. 

Конфігурація Прискорення 

відносно CPU 

Прискорення 

відносно 

1GPU-1CPU 

Прискорення 

відносно 

1GPU-2CPU 

Прискорення 

відносно 

1GPU-3CPU 

CPU 1    

1GPU-1CPU 2.52 1   

1GPU-2CPU 6.02 2.39 1  

1GPU-3CPU 7.87 3.12 1.31 1 

2GPU-4CPU 9.39 3.72 1.56 1.19 

Таблиця 3.4.1.1.2. Значення найбільшого досягнутого прискорення 

Як видно із таблиці 3.4.1.1.2, одержані значення прискорення у кожному 

випадку перевищують прискорення, що теоретично можливо досягти, 

розпаралелюючи задачу на відповідну кількість залучених ядер центрального 

процесора без залучення графічного прискорювача. 

 

Рис. 3.4.1.1.3. Профіль виконання програми з конфігурацією 1GPU-3CPU 

На рисунку 4.1.1.3 зображено фрагмент профілю виконання програми для 

конфігурації системи 1GPU-3CPU. Запуск ядра та копіювання даних 



синхронізовані та здійснюються асинхронно. Безпосереднє виконання ядра 

становить близько 9% часу виконання одного кроку задачі. Час серіалізації 

даних ядрами центрального процесора значно перевищує час роботи 

прискорювача, цим пояснюються проміжки у його роботі. 

При виконанні експерименту із двома картами розподіл навантаження між 

відеокартами встановлено у пропорції 3/2, оскільки попри більшу кількість 

ядер, додаткова відеокарта має повільнішу шину обміну даних, а крім того, 

апарат обміну даними не є двосторонньо асинхронним, тобто підтримує 

одночасне виконання обчислень та передачу даних лише в одному напрямку, на 

відміну від основної відеокарти, що одночасно із виконанням обчислень 

спроможна і передавати, і приймати дані. При такому розподілі час виконання 

обчислень у обох відеокарт є сумірним. При залученні додаткової відеокарти 

зростання швидкості наближається до 1.2 рази, що пропорційно розподілу 

навантажень. 

3.4.1.2. Порівняння із іншими засобами 

 
Рис. 3.4.1.2.1. Графік залежності часу виконання для послідовної програми 

та програм, отриманих різними засобами перетворень 



На рисунку 3.4.1.2.1 окрім результатів, наведених у попередньому пункті, 

зображено результати виконання програм, отриманих за допомогою систем 

PPCG та Par4All. Системи Par4All та PPCG мають суттєві обмеження. По-

перше, ці системи не дозволяють працювати із обсягами даних, що 

перевищують обсяг пам'яті відеокарти. По-друге, ці системи не здатні виконати 

обробку вказівників, тому при проведенні експерименту використовувалися 

лише статичні масиви із залученням стеку великого обсягу (понад 2Гб). Як 

видно із графіка, PPCG та Par4All не змогли залучити пам’ять графічного 

прискорювача у повному обсязі, що пов’язано із внутрішніми обмеженнями 

цих систем. По швидкості Par4All сумірний із двоядерною схемою 

застосування центрального процесора. 

Для визначення ефективності перетвореної програми проведено 

експеримент, що складається із двох частин. 

В першій частині здійснено порівняння результатів виконання програм, 

отриманих за допомогою описаної системи перетворень та системи 

автоматичної паралелізації Par4All, що використовує поліедральний метод 

паралелізації циклів і дозволяє генерувати програми для графічних процесорів 

на рівні коду CUDA в Linux системах. 

В другій частині порівнюються результати виконання перетвореної 

програми для однієї та для двох відеокарт. Par4All не передбачає можливості 

використання більш ніж одного прискорювача одночасно, тому в експерименті 

залучена лише система LoopRipper. 

Як видно із графіка першого експерименту (рис. 2), експериментальна 

система випереджає Par4All, коефіцієнт відносного прискорення досягає 1.45. 

При виконанні експерименту із двома відеокартами використовувалось 

динамічне керування пам'яттю, експеримент виконано на операційній системі 

Windows 7 із використанням компілятора nvcc 5.5.0. Ускладнюючим фактором, 

що слід враховувати при використанні системи, що включає кілька графічних 

прискорювачів, є те, що канал передачі даних розподіляється між 

прискорювачами, тобто швидкість обміну даними із оперативною пам'яттю 

центрального пристрою спадатиме із залученням додаткових прискорювачів. 



Оскільки повна паралелізація 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 

даних виконувалось послідовно із запуском ядра, тобто із залученням по 

одному потоку для кожної відеокарти. 

Модель прискорювача Tesla М2050 GeForce GTX 650 Ti 

Обсяг пам’яті, Гб 1 3 

GPU Clock Частота ядра, МГц 928 575 

Частота пам’яті, МГц 773 1350 

Ширина шини пам’яті, біт 128 384 

Кількість мультипроцесорів 4 14 

Найбільша допустима кількість тредів 8192 21504 

Таблиця 3.4.1.2.1. Технічні характеристики прискорювачів 

У таблиці 3.4.1.2.1 наведено технічні характеристики прискорювачів, що 

були залучені при проведенні експерименту. Попри нижчу тактову частоту 

графічного процесора, розрядність шини пам’яті Tesla M2050 втричі більша, 

ніж у GeForce GTX 650Ti, через що пропускна спроможність каналу обміну 

даними є набагато вищою. Окрім того, Tesla M2050 має втричі більший обсяг 

пам’яті та більшу кількість мультипроцесорів, що дозволяє виконувати більше 

синхронних потоків. Обидві карти підтримують технологію DMA, що дозволяє 

здійснювати прямий доступ до визначеного сектору оперативної пам'яті 

центрального пристрою через драйвер, уникаючи при цьому звертань до 

центрального процесора, що дозволяє пришвидшити обмін даними та уникнути 

затримок при їх передачі, а також звільнити центральний процесор. 

 

3.4.2. Задача множення матриць 

До початкової послідовної програми із гніздом циклу глибиною три було 

застосовано компілятори PPCG та Par4All. Обидві програми, згенеровані цими 

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 PPCG [63]. 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. 

Застосування розбиття циклу на блоки призвело до дванадцятикратного 

прискорення роботи програми навіть без використання графічного 

прискорювача за рахунок кешування даних центральним процесором 

(рис. 3.4.2.1). 

 
Рис. 3.4.2.1. Графік залежності часу виконання послідовної програми задачі 

множення матриць в залежності від розміру розбиття матриць 
 



 
Рис. 3.4.2.2. Графік залежності часу виконання програм множення матриць, 

отриманих за допомогою PPCG та запропонованого методу 

На графіку 3.4.2.2 подано залежність між обсягом вхідних даних та часом 

виконання побудованої та згенерованої за допомогою PPCG програм 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. 

 
Рис. 3.4.2.3. Профіль виконання програми множення матриць 

На рисунку 3.4.2.3 зображено фрагмент профілю виконання програми 

множення матриць. На відміну від попередньої задачі, на передачу даних 

витрачається мала частка часу. 



3.4.3. Задача N тіл 

Задача знаходження траєкторій руху багатьох тіл, що взаємодіють між 

собою під дією гравітаційних сил, є класичною задачею ньютонівської 

механіки. Задача є розв’язною аналітично лише у випадку двох тіл, у випадку 

трьох тіл розв’язки побудовано для часткових випадків початкових даних та у 

вигляді збіжних рядів для загального випадку, а також доведено, що загальний 

розв’язок неможливо виразити через алгебраїчні чи трансцендентні функції 

швидкостей та координат. 

Розглянемо систему N матеріальних точок з відомими масами mi, що 

попарно взаємодіють між собою згідно з законом тяжіння Ньютона. Нехай 

положення та швидкості тіл в початковий момент часу t = 0 відомі і становлять 
�ri|t=0 = r0 та �vi|t=0 = v0 відповідно. Необхідно наближено знайти положення та 

швидкості в наступні моменти часу. 

Еволюція системи N матеріальних точок описується системою рівнянь: 

 

dri
dt = vi , 

dvi
dt = �Gmj

rj − ri
|rj − ri|3j≠i

 ,  

де i = 1, N�����, G – гравітаційна стала. Таким чином, задача зводиться до 

інтегрування системи з 2N диференціальних рівнянь першого порядку. 



 
Рис. 3.4.3.1. Графік залежності часу виконання послідовної та паралельної 

програм розрахунку траєкторій N тіл 

Було досліджено реалізацію ітераційного алгоритму за схемою предиктор-

коректор [64]. 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. На рисунку 3.4.3.1 наведено графік залежності часу 

виконання від обсягу даних задачі. За допомогою запропонованого методу 

вдалося досягти тринадцятикратного прискорення. 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. 

  



3.4.4. Задача знаходження розв’язків системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь методом Холецького 

При розв’язанні систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом розкладу 

Холецького, початкова задача зводиться до знаходження розв’язків СЛАР із 

трикутними матрицями. Метод Холецького застосовується у випадку СЛАР із 

симетричними додатно визначеними матрицями, що виникають, наприклад, 

при використанні методу найменших квадратів. Більш загальним є метод 

LU-розкладу, що також зводиться до СЛАР із трикутними матрицями. Для 

розв’язання системи виду 𝐴𝑥 = 𝐵 методом Гауса, де А – нижня трикутна 

матриця розміру N × N, використовується цикл наступного вигляду: 

for    𝑖,    0 ≤ 𝑖 < 𝑁: 

    𝑠 = 0; 

    for    𝑗,    0 ≤ 𝑗 < 𝑖: (3.4.4.1) 

        𝑠 ∶= 𝑠 + 𝐴𝑖,𝑗 ∙ 𝑋𝑗; 

    𝑋𝑖 ∶= (𝐵𝑖 − 𝑠) /𝐴𝑖,𝑖  . 

Для цього алгоритму розв’язання не виконуються умова незалежності ітерацій 

(2.2), оскільки кожна 𝑖-та ітерація зовнішнього циклу залежить від значення 

𝑋𝑖−1, отриманого на попередній ітерації циклу. Так само не виконуються умови 

і для внутрішнього циклу, оскільки ітерації пов’язані між собою через змінну 𝑠. 

Окрім того, для такого алгоритму не справджується властивість 

масштабовності, оскільки при розбитті зовнішього циклу матриця системи стає 

прямокутною, і потребує іншого алгоритму розв’язання. Через зазначені 

недоліки перетворення алгоритму не збереже коректність результатів 

обчислень. Тому запишемо алгоритм у іншій, більш зручній формі: 

for    𝑖,    0 ≤ 𝑖 < 𝑁: 

    𝑋𝑖 ∶= 𝐵𝑖  /𝐴𝑖,𝑖; 

    for    𝑗,    𝑖 ≤ 𝑗 < 𝑁: (3.4.4.2) 

        𝐵𝑗 ∶= 𝐵𝑗 −  𝐴𝑗,𝑖 ∙ 𝑋𝑖; 



За рахунок впровадження зміни параметра 𝐵𝑗 внутрішній цикл алгоритму 

позбавлено залежності за параметром s, і таким чином, створено можливість 

розпаралелення внутрішнього циклу на 𝑁 –  𝑖 незалежних потоків. Хоча у такій 

постановці зберігається залежність за параметром 𝑋𝑖 і умова (2.2), як і раніше, 

не виконується, проте, оскільки при розбитті зовнішнього циклу матриця 

системи лишається квадратною, алгоритм розв’язання системи не змінюється, і 

таким чином, набуває властивості масштабовності. Перетворення такої системи 

правомірно виконувати, якщо дотриматися синхронізації за лічильником i. 

Експериментальне застосування перетворення дало коректні результати, 

проте не принесло прискорення обчислень. Основною причиною цього є та 

обставина, що CUDA не надає можливості синхронізації в межах одного ядра 

більш, ніж 210 потоків, а оскільки алгоритм потребує синхронізації після 

розрахунку кожного нового значення 𝑋𝑖, апаратні можливості графічного 

прискорювача не вдалось використати повноцінно. Системи PPCG та Par4All не 

змогли виявити паралелізму при спробі застосувати їх до перетворення циклів 

(3.4.4.1) та (3.4.4.2). 

  



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. 

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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ДОДАТКИ 
 
Додаток А. Лістинг експерименту із множення матриць 

 
Серіалізатор: 
 
void serialize_i(float * Ah, int e) { 
  int strap_i = e/strapNum_j; 
  int strap_j = e%strapNum_j; 
  int L_ = is(L, strapNum_i); 
  int M_ = M; 
  int i = strap_i*L_; 
  int j = 0; 
  for(int i_ = i; i_ < min(i+L_, L); i_++) { 
    for(int j_ = j; j_ < min(j+M_, M); j_++) { 
      Ah[(i_-i)*M_+(j_-j)] = A[i_][j_]; 
    } 
  } 
} 
 
void serialize_j(float * Bh, int e) { 
  int strap_i = e/strapNum_j; 
  int strap_j = e%strapNum_j; 
  int M_ = M; 
  int N_ = is(N, strapNum_j); 
  int i = 0; 
  int j = strap_j*N_; 
  for(int i_ = i; i_ < min(i+M_, M); i_++) { 
    for(int j_ = j; j_ < min(j+N_, N); j_++) { 
      Bh[(i_-i)*N_+(j_-j)] = B[i_][j_]; 
    } 
  } 
} 
 
Десеріалізатор: 
 
void deserialize(float * Ch, int e) { 
  int strap_i = e/strapNum_j; 
  int strap_j = e%strapNum_j; 
  int L_ = is(L, strapNum_i); 
  int N_ = is(N, strapNum_j); 
  int i = strap_i*L_; 
  int j = strap_j*N_; 
  for(int i_ = i; i_ < min(i+L_, L); i_++) { 
    for(int j_ = j; j_ < min(j+N_, N); j_++) { 
      Cg[i_][j_] = Ch[(i_-i)*N_+(j_-j)]; 
    } 
  } 
} 
 
 
 
 



Ядро: 
 
__global__ void kernel_ppcg_parameterized(float * A, float * B, 
float * C, int L_, int M_, int N_) 
{ 
  int b0 = blockIdx.y, b1 = blockIdx.x; 
  int t0 = threadIdx.y, t1 = threadIdx.x; 
  __shared__ float shared_A[32][32]; 
  __shared__ float shared_B[32][32]; 
  float private_C[1][2]; 
 
  int L0 = L_; 
  int L1 = L_-1; 
  int L16 = L_-1-16; 
  int M0 = M_; 
  int M1 = M_-1; 
  int M16 = M_-1-16; 
  int N0 = N_; 
  int N1 = N_-1; 
  int N16 = N_-1-16; 
 
  if (32 * b0 + t0 <= L1 && 32 * b1 + t1 <= N1) { 
    private_C[0][0] = C[(32 * b0 + t0) * N0 + (32 * b1 + t1)]; 
    if (32 * b1 + t1 <= N16) 
      private_C[0][1] = C[(32*b0 + t0) * N0 + (32*b1 + t1 + 16)]; 
  } 
  for (int c2 = 0; c2 <= M1; c2 += 32) { 
    if (32 * b0 + t0 <= L1) { 
      int Q; 
      if (31 < -c2 + M1) 
      Q = 31; 
      else 
      Q = -c2 + M1; 
      for (int c4 = t1; c4 <= Q; c4 += 16) 
      shared_A[t0][c4] = A[(32 * b0 + t0) * M0 + (c2 + c4)]; 
    } 
    if (t0 + c2 <= M1) { 
      int Q; 
      if (31 < -32 * b1 + N1) 
      Q = 31; 
      else 
      Q = -32 * b1 + N1; 
      for (int c4 = t1; c4 <= Q; c4 += 16) 
      shared_B[t0][c4] = B[(t0 + c2) * N0 + (32 * b1 + c4)]; 
    } 
    __syncthreads(); 
    if (32 * b0 + t0 <= L1 && 32 * b1 + t1 <= N1) { 
      int Q; 
      if (31 < -c2 + M1) 
      Q = 31; 
      else 
      Q = -c2 + M1; 
      for (int c3 = 0; c3 <= Q; c3 += 1) { 
      private_C[0][0] += (shared_A[t0][c3] * shared_B[c3][t1]); 
      if (32 * b1 + t1 <= N16) 



      private_C[0][1] += (shared_A[t0][c3] * shared_B[c3][t1+16]); 
      } 
    } 
    __syncthreads(); 
  } 
  if (32 * b0 + t0 <= L1 && 32 * b1 + t1 <= N1) { 
    C[(32 * b0 + t0) * N0 + (32 * b1 + t1)] = private_C[0][0]; 
    if (32 * b1 + t1 <= N16) 
      C[(32 * b0 + t0) * N0 + (32*b1 + t1 +16)] = private_C[0][1]; 
  } 
} 
 
__global__ void kernel_ppcg_parameterized(float * A, float * B, 
float * C, int L_, int M_, int N_) 
{ 
  int b0 = blockIdx.y, b1 = blockIdx.x; 
  int t0 = threadIdx.y, t1 = threadIdx.x; 
  __shared__ float shared_A[32][32]; 
  __shared__ float shared_B[32][32]; 
  float private_C[1][2]; 
 
  int L0 = L_; 
  int L1 = L_-1; 
  int L16 = L_-1-16; 
  int M0 = M_; 
  int M1 = M_-1; 
  int M16 = M_-1-16; 
  int N0 = N_; 
  int N1 = N_-1; 
  int N16 = N_-1-16; 
 
    if (32 * b0 + t0 <= L1 && 32 * b1 + t1 <= N1) { 
    private_C[0][0] = C[(32 * b0 + t0) * N0 + (32 * b1 + t1)]; 
    if (32 * b1 + t1 <= N16) 
      private_C[0][1] = C[(32 * b0 + t0) * N0 + (32*b1+t1+16)]; 
    } 
    for (int c2 = 0; c2 <= M1; c2 += 32) { 
    if (32 * b0 + t0 <= L1) { 
      int Q; 
      if (31 < -c2 + M1) 
        Q = 31; 
      else 
        Q = -c2 + M1; 
      for (int c4 = t1; c4 <= Q; c4 += 16) 
      shared_A[t0][c4] = A[(32 * b0 + t0) * M0 + (c2 + c4)]; 
    } 
    if (t0 + c2 <= M1) { 
      int Q; 
      if (31 < -32 * b1 + N1) 
        Q = 31; 
      else 
        Q = -32 * b1 + N1; 
      for (int c4 = t1; c4 <= Q; c4 += 16) 
      shared_B[t0][c4] = B[(t0 + c2) * N0 + (32 * b1 + c4)]; 
    } 



    __syncthreads(); 
    if (32 * b0 + t0 <= L1 && 32 * b1 + t1 <= N1) { 
      int Q; 
      if (31 < -c2 + M1) 
        Q = 31; 
      else 
        Q = -c2 + M1; 
      for (int c3 = 0; c3 <= Q; c3 += 1) { 
      private_C[0][0] += (shared_A[t0][c3] * shared_B[c3][t1]); 
      if (32 * b1 + t1 <= N16) 
        private_C[0][1] += (shared_A[t0][c3]*shared_B[c3][t1+16]); 
      } 
    } 
    __syncthreads(); 
    } 
    if (32 * b0 + t0 <= L1 && 32 * b1 + t1 <= N1) { 
    C[(32 * b0 + t0) * N0 + (32 * b1 + t1)] = private_C[0][0]; 
    if (32 * b1 + t1 <= N16) 
      C[(32 * b0 + t0) * N0 + (32*b1+t1+16)] = private_C[0][1]; 
    } 
} 
 
Схема керування ядром для системи 2CPU - 1GPU: 
 
void MatMul_GPU_asynch(int dev) { 
  cudaDeviceProp devProp; 
  cudaGetDeviceProperties(&devProp, dev); 
 
  int L_ = is(L, strapNum_i); 
  int M_ = M; 
  int N_ = is(N, strapNum_j); 
   
  int launchNum = strapNum_i*strapNum_j; 
  int threadsPerBlock = 256; 
  int blocksPerGrid = is(L_*N_, threadsPerBlock); 
  if (blocksPerGrid >= 65536) { 
    threadsPerBlock = 512; 
    blocksPerGrid = is(L_*N_, threadsPerBlock); 
  } 
  if (blocksPerGrid >= 65536) { 
    threadsPerBlock = 1024; 
    blocksPerGrid = is(L_*N_, threadsPerBlock); 
  } 
  if (blocksPerGrid >= 65536) { 
    printf("\n\t Fatal error! blocksPerGrid >= 65536 \n"); 
  } 
 
  cudaError_t cudaStatus; 
 
  cudaSetDevice(dev); 
  
  float *Ah0 = NULL, *Bh0 = NULL, *Ch0 = NULL; 
  float *Ad0 = NULL, *Bd0 = NULL, *Cd0 = NULL; 
  float *Ah1 = NULL, *Bh1 = NULL, *Ch1 = NULL; 
  float *Ad1 = NULL, *Bd1 = NULL, *Cd1 = NULL; 



 
  if (launchNum>1) { 
    checkCuda ( cudaMallocHost ((void**)&Ah0, L_ * M_ * 
sizeof(float)) ); 
    checkCuda ( cudaMallocHost ((void**)&Bh0, M_ * N_ * 
sizeof(float)) ); 
    checkCuda ( cudaMallocHost ((void**)&Ch0, L_ * N_ * 
sizeof(float)) ); 
  } 
  else { 
    Ah0 = (float *) malloc (L_ * M_ * sizeof(float)); 
    Bh0 = (float *) malloc (M_ * N_ * sizeof(float)); 
    Ch0 = (float *) malloc (L_ * N_ * sizeof(float)); 
  } 
   
  checkCuda ( cudaMalloc ((void**)&Ad0, L_ * M_ * sizeof(float)) 
); 
  checkCuda ( cudaMalloc ((void**)&Bd0, M_ * N_ * sizeof(float)) 
); 
  checkCuda ( cudaMalloc ((void**)&Cd0, L_ * N_ * sizeof(float)) 
); 
   
  if (launchNum>1) { 
    checkCuda ( cudaMallocHost ((void**)&Ah1, L_ * M_ * 
sizeof(float)) ); 
    checkCuda ( cudaMallocHost ((void**)&Bh1, M_ * N_ * 
sizeof(float)) ); 
    checkCuda ( cudaMallocHost ((void**)&Ch1, L_ * N_ * 
sizeof(float)) ); 
     
    checkCuda(cudaMalloc((void**)&Ad1, L_ * M_ * sizeof(float))); 
    checkCuda(cudaMalloc((void**)&Bd1, M_ * N_ * sizeof(float))); 
    checkCuda(cudaMalloc((void**)&Cd1, L_ * N_ * sizeof(float))); 
  } 
 
  cudaStream_t stream1 = NULL, stream2 = NULL, stream3 = NULL; 
  checkCuda ( cudaStreamCreate(&stream1) ); 
  checkCuda ( cudaStreamCreate(&stream2) ); 
  checkCuda ( cudaStreamCreate(&stream3) ); 
 
  timer = clock(); 
 
  serialize_i(Ah0, 0); 
  checkCuda ( cudaMemcpy(Ad0, Ah0, L_*M_ * sizeof(float), 
cudaMemcpyHostToDevice) ); 
  if (launchNum>1) serialize_i(Ah1, 1); 
 
  serialize_j(Bh0, 0); 
  checkCuda ( cudaMemcpy(Bd0, Bh0, M_*N_ * sizeof(float), 
cudaMemcpyHostToDevice) ); 
  if (launchNum>1) serialize_j(Bh1, 1); 
 
#ifndef _WIN32 
  pthread_mutex_t s1, s2, s3, f1, f2, f3; 
  pthread_mutex_init(&s1, NULL); 



  pthread_mutex_init(&s2, NULL); 
  pthread_mutex_init(&f1, NULL); 
  pthread_mutex_init(&f2, NULL); 
  pthread_mutex_lock(&f1); 
  pthread_mutex_lock(&f2); 
#else 
  HANDLE s1 = CreateSemaphore(NULL, 1, 1, NULL); 
  HANDLE s2 = CreateSemaphore(NULL, 1, 1, NULL); 
  HANDLE f1 = CreateSemaphore(NULL, 0, 1, NULL); 
  HANDLE f2 = CreateSemaphore(NULL, 0, 1, NULL); 
#endif 
 
  #pragma omp parallel sections 
  { 
    #pragma omp section 
    { 
      for (int e = 0; e < launchNum; e++) 
      { 
        ////////////////////////////////////////////// 
        if (e < launchNum-2) 
          if (e%2 == 0) { 
            serialize_i(Ah0, e+2); 
            serialize_j(Bh0, e+2); 
          } 
          else { 
            serialize_i(Ah1, e+2); 
            serialize_j(Bh1, e+2); 
          } 
        ////////////////////////////////////////////// 
        if (e > 1) { 
          if (e%2 == 0) 
            deserialize(Ch0, e-2); 
          else 
            deserialize(Ch1, e-2); 
        } 
        ////////////////////////////////////////////// 
#ifndef _WIN32 
        pthread_mutex_lock(&f1); 
        pthread_mutex_unlock(&s1); 
#else 
        WaitForSingleObject(f1, INFINITE); 
        ReleaseSemaphore(s1, 1, NULL); 
#endif 
      } 
    } 
 
    #pragma omp section 
    { 
      for (int e = 0; e < launchNum; e++) 
      { 
#ifndef _WIN32 
        pthread_mutex_lock(&s1); 
#else 
        WaitForSingleObject(s1, INFINITE); 
#endif 



        ////////////////////////////////////////////// 
        if (e%2 == 0) { 
          cudaMemset(Cd0, 0, L_*N_ * sizeof(float)); 
          dim3 k0_dimBlock(16, 32); 
          dim3 k0_dimGrid(is(N_,32), is(L_,32)); 
          kernel_ppcg_parameterized<<<k0_dimGrid, k0_dimBlock, 0, 
stream1>>>(Ad0, Bd0, Cd0, L_, M_, N_); 
 
          if (launchNum>1) { 
          { 
            checkCuda ( cudaMemcpyAsync(Ad1, Ah1, L_*M_ * 
sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice, stream2) ); 
          } 
          checkCuda ( cudaMemcpyAsync(Bd1, Bh1, M_*N_ * 
sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice, stream2) ); 
          checkCuda ( cudaMemcpyAsync(Ch1, Cd1, L_*N_ * 
sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost, stream3) ); 
          } 
        } 
        else { 
          cudaMemset(Cd1, 0, L_*N_ * sizeof(float)); 
          dim3 k0_dimBlock(16, 32); 
          dim3 k0_dimGrid(is(N_,32), is(L_,32)); 
          kernel_ppcg_parameterized<<<k0_dimGrid, k0_dimBlock, 0, 
stream1>>>(Ad1, Bd1, Cd1, L_, M_, N_); 
          if (launchNum>1) { 
            checkCuda ( cudaMemcpyAsync(Ad0, Ah0, L_*M_ * 
sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice, stream2) ); 
          } 
          checkCuda ( cudaMemcpyAsync(Bd0, Bh0, M_*N_ * 
sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice, stream2) ); 
          checkCuda ( cudaMemcpyAsync(Ch0, Cd0, L_*N_ * 
sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost, stream3) );        
        } 
        cudaDeviceSynchronize(); 
        ////////////////////////////////////////////// 
#ifndef _WIN32 
        pthread_mutex_unlock(&f1); 
#else 
        ReleaseSemaphore(f1, 1, NULL); 
#endif 
      } 
    } 
  } 
 
  if ((launchNum-1)%2 == 0) { 
    if (launchNum>1)deserialize(Ch1, launchNum-2); 
    cudaMemcpy(Ch0, Cd0, L_*N_ * sizeof(float), 
               cudaMemcpyDeviceToHost); 
    deserialize(Ch0, launchNum-1); 
  } 
  else { 
    if (launchNum>1)deserialize(Ch0, launchNum-2); 
    cudaMemcpy(Ch1, Cd1, L_*N_ * sizeof(float), 
               cudaMemcpyDeviceToHost); 



    deserialize(Ch1, launchNum-1); 
  } 
 
  cudaFreeHost(Ah0); 
  cudaFreeHost(Bh0); 
  cudaFreeHost(Ch0); 
  cudaFree(Ad0); 
  cudaFree(Bd0); 
  cudaFree(Cd0); 
  if (launchNum>1) { 
    cudaFreeHost(Ah1); 
    cudaFreeHost(Bh1); 
    cudaFreeHost(Ch1); 
    cudaFree(Ad1); 
    cudaFree(Bd1); 
    cudaFree(Cd1); 
  } 
   
  cudaStreamDestroy(stream1); 
  cudaStreamDestroy(stream2); 
  cudaStreamDestroy(stream3); 
} 
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