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Περίληψη

Μέχρι και λίγα χρόνια πριν, βασικό ρόλο στην απόδοση των εφαρμογών έπαιζε η

συχνότητα του ρολογιού του επεξεργαστή, η οποία ολοένα και αυξανόταν. Με-

γαλύτερη συχνότητα συνεπάγεται περισσότερες εκτελέσεις εντολών ανά περίοδο

του ρολογιού. Από το 2003 και έπειτα η αύξηση της απόδοσης των επεξεργαστών

έχει σταθεροποιηθεί λόγω τεχνικών δυσκολιών. Οι κατασκευαστές στράφηκαν

προς νέες λύσεις και δημιούργησαν αρχιτεκτονικές επεξεργαστών με πολλαπλο-

ύς πυρήνες, αυξάνοντας έτσι την απόδοση αυτών με την παραλληλοποίηση των

εργασιών. Αυτή η νέα τεχνική δεν άφησε ανεπηρέαστες τις κάρτες γραφικών, οι

οποίες ακολουθούν παρόμοια παράλληλη αρχιτεκτονική.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία έκρηξη στη χρήση καρτών γραφικών, με

σκοπό την επιτάχυνση της απόδοσης αλγορίθμων γενικής χρήσης. Η ιδέα της

γενικής χρήσης των καρτών γραφικών ξεκίνησε από τον Mark Harris το 2002 με
τον όρο GPGPU (General-Purpose computation on Graphics Processing U-
nits), αλλά η έκρηξη σημειώθηκε το 2007 με την αρχιτεκτονική καρτών γραφικών
CUDA και μετέπειτα το 2008 με το ανοιχτό πρότυπο OpenCL (Open Compu-
ting Language). Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη και
ανάλυση του ανοιχτού προτύπου OpenCL.

Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι λόγοι χρήσης των γρα-

φικών μονάδων επεξεργασίας για γενικού σκοπού προγράμματα και θα γίνει μία

παρουσίαση του OpenCL. ΄Επειτα, στα επόμενα τρία κεφάλαια περιγράφονται
κάποιες βασικές έννοιες, η αρχιτεκτονική του καθώς επίσης και θέματα που α-

φορούν προγραμματιστικές τεχνικές συγχρονισμού και χρονομέτρησης, τα οποία

θα πρέπει να είναι κατανοητά πριν από την ανάπτυξη εφαρμογών. Στο κεφάλαιο

5, δίνεται ένα τυπικό παράδειγμα πολλαπλασιασμού πινάκων και γίνεται σταδιακά

η βελτίωση της απόδοσής του, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικές με-

θόδους. Το κεφάλαιο 6, περιέχει και αυτό παραδείγματα γραμμικής άλγεβρας.

Σκοπός είναι να παρουσιαστούν διαδοχικά απλά παραδείγματα πολλαπλασιασμού

πίνακα με διάνυσμα, ξεκινώντας από έναν απλό πίνακα και καταλήγοντας σε άνω

ζωνικό πίνακα Toeplitz, που ισοδυναμεί με αναζήτηση προτύπου a στο κείμενο
x. Στο κεφάλαιο 7, εφόσον γίνει μια αναφορά στους αλγόριθμους αναζήτησης
πολλαπλών προτύπων, δίνεται έμφαση στον αλγόριθμο Wu-Manber και αναλύε-
ται ο τρόπος λειτουργίας του. Τέλος, δίνονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων

που εκτελέστηκαν και γίνεται ανάλυσή τους. Το τελευταίο κεφάλαιο περιέχει

τα συμπεράσματα, και αξιολογεί την ενσωμάτωση του OpenCL στις υλοποιήσεις
παραδειγμάτων που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Αν παρατηρήσει κανείς μέχρι και πριν από λίγα χρόνια η ταχύτητα ρολογιού των επεξεργα-

στών ήταν συνεχώς αυξανόμενη και έπαιζε το πιο βασικό ρόλο στην ταχύτητα εκτέλεσης

των εφαρμογών. Εδώ και λίγο καιρό, λόγω αντιμετώπισης τεχνικών δυσκολιών, η ταχύτητα

των επεξεργαστών παραμένει σταθερή και οι κατασκευαστές έχουν στραφεί σε νέες τεχνι-

κές για την αύξηση απόδοσης, όπως είναι η αύξηση των πυρήνων ανά επεξεργαστή. Οι

μοντέρνες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών έχουν αγκαλιάσει τον παραλληλισμό, θεωρώντας

το ως μονόδρομο προς αυτό το θέμα. Αυτή η προσέγγιση δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστες

και τις κάρτες γραφικών και πιο συγκεκριμένα τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU),
οι οποίες έχουν εξελιχθεί από απλές μηχανές απεικόνισης γραφικών σε υψηλού επιπέδου

προγραμματιζόμενους παράλληλους πολυνηματικούς επεξεργαστές. Η ολοένα και ακόρεστη

ζήτηση της αγοράς, για υψηλής ευκρίνειας τρισδιάστατα γραφικά επιτεύξιμα σε πραγματικό

χρόνο, έχει οδηγήσει προς αυτή την εξέλιξη.

΄Ετσι τα συστήματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται σήμερα, περιλαμβάνουν υψηλού επι-

πέδου παράλληλες CPU, GPU και άλλων τύπων επεξεργαστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες

υπολογιστικές δυνατότητες. Είναι σημαντικό και χρήζει άμεσης προτεραιότητας η πλήρης ε-

κμετάλλευση αυτών των υπολογιστικών πόρων από τους κατασκευαστές λογισμικού, για τη

βελτιστοποίηση της απόδοσης των εφαρμογών. Η δημιουργία προγραμμάτων για ετερογενείς

πλατφόρμες παράλληλης επεξεργασίας είναι μία πρόκληση, όπως και οι παραδοσιακές προσεγ-

γίσεις προγραμματισμού για χρήση σε πολυπύρηνα CPU και GPU είναι αρκετά διαφορετικές.
Τα μοντέλα παράλληλου προγραμματισμού σε CPU βασίζονται σε πρότυπα και θεωρούν την
μνήμη σαν ένα κοινό μέρος όπου δύσκολα περιλαμβάνουν υπολογισμούς διανυσμάτων. Από

την άλλη, τα διάφορα μοντέλα για γενική χρήση προγραμματισμού των GPU, εκτός από την
πολυπλοκότητα, είναι συνήθως συγκεκριμένα ανά κατασκευαστή, μη επιτρέποντας έτσι την

μεταφερσιμότητα των εφαρμογών. Γενικότερα, υπάρχουν πολλά εμπόδια που κάνουν δύσκολη

την πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους ενός ετερογενούς συστήματος από ένα προ-

γραμματιστή. Θα πρέπει οι κατασκευαστές λογισμικού να μπορούν να εκμεταλλεύονται στο

έπακρο όλους τους ετερογενείς πόρους μίας μηχανής, είτε αυτοί είναι ένας υψηλής απόδοσης

διακομιστής, είτε είναι ένας σταθερός προσωπικός υπολογιστής, είτε είναι συσκευές κινητού

τηλεφώνου.

Το OpenCL (Open Computing Language) είναι ένα ανοιχτό πρότυπο για την υλοποίηση ε-
φαρμογών γενικού σκοπού, οι οποίες εκτελούνται σε ετερογενής πλατφόρμες αποτελούμενες

από CPU, GPU και άλλους επεξεργαστές, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους προγραμ-
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ματιστές να εκμεταλλευτούν στο έπακρο όλη την υπολογιστική ισχύ ενός συστήματος [34].

Παρέχει ένα επίπεδο αφαίρεσης και επιτρέπει να εκτελείται κώδικας παράλληλα στις ετερογε-

νείς μονάδες επεξεργασίας ενός συστήματος. Βασικό πλεονέκτημα είναι η ανάπτυξη κώδικα

ανεξαρτήτου πλατφόρμας, ο οποίος μπορεί να εκτελεστεί σε μια ποικιλία από διαφορετικο-

ύς κατασκευαστές CPU και GPU, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη χρησιμοποίησης γλώσσας
συγκεκριμένου κατασκευαστή ή η ανάγκη αντιστοίχισης του προγράμματος γενικού σκοπο-

ύ με βιβλιοθήκες οι οποίες είναι αποκλειστικές για ανάπτυξη γραφικών όπως το OpenGL
ή το DirectX . Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές που απαιτούν
επιπλέον υπολογιστική δύναμη, μεταφερσιμότητα σε διαφορετικά συστήματα, και πρέπει να

ανταποκρίνεται άμεσα στις ολοένα και εξελισσόμενες βελτιώσεις του λογισμικού [11].

Το OpenCL περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι το API που χρησιμοποιείται
για τον συντονισμό των παράλληλων εφαρμογών σε ετερογενής επεξεργαστές και το δεύτερο

είναι μία γλώσσα προγραμματισμού, η OpenCL C (βασιζόμενη στην C99) ανεξαρτήτου πλατ-
φόρμας με ένα καλά καθορισμένο περιβάλλον υπολογισμού. Το πρότυπο του OpenCL μπορεί
να υποστηρίξει δύο παράλληλα προγραμματιστικά μοντέλα, το μοντέλο δεδομένων (data par-
allel programming model) και το μοντέλο λειτουργιών(task parallel programming model) .
Επίσης είναι ακριβής σε υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής, συμβατό πλήρως με το πρότυπο

IEEE 754. Τέλος μπορεί να δια λειτουργεί και να συνεργάζεται με το OpenGL, το OpenGL
ES και άλλα γραφικά API [21].

Αρχικά το OpenCL κατασκευάστηκε από την Apple Inc, η οποία κατέχει και τα δικαιώματα
του εμπορικού σήματος. ΄Επειτα, προτάθηκε το καλοκαίρι του 2008 στην ομάδα Khronos,
όπου με τη συνεργασία πολλών εταιριών όπως της AMD, IBM, Intel και Nidia, το πρότυπο
αυτό συνεχώς εξελίσσεται [34]. ΄Εχει εγκριθεί και υιοθετηθεί σε προγράμματα οδήγησης

γραφικών καρτών από βασικούς κατασκευαστές όπως είναι η AMD/ATI και η Nvidia, όπου
η τελευταία παρέχει το OpenCL ως μια ισάξια επιλογή με αυτή του CUDA. Μέχρι στιγμής
υπάρχουν δύο εκδόσεις, με την τελευταία την 1.1, να έχει επικυρωθεί από την ομάδα Khronos
τον Ιούνιο του 2010, προσφέροντας σημαντικές βελτιώσεις στην ενίσχυση του παράλληλου

προγραμματισμού και της λειτουργικότητας.

1.1 Από την επεξεργασία γραφικών στο GPGPU

Οι υπολογισμοί γενικού σκοπού πάνω σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών (General-purpose
computing on graphics processing units - GPGPU) είναι μία τεχνική χρήσης της GPU για
εκτέλεση εφαρμογών και προγραμμάτων, τα οποία παραδοσιακά εκτελούνταν αποκλειστικά

μόνο στη CPU [32]. Η αύξηση απόδοσης των γραφικών καρτών συνέβαλε προς αυτή την
κατεύθυνση, και έτσι πλέον χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς πέραν του κλασικού,

δηλαδή της απεικόνισης γραφικών. Στα σχήματα 1.1 και 1.2, απεικονίζεται χρονικά η σύγ-

κριση απόδοσης των GPU σε σχέση με αυτές των CPU, παρέχοντας τα gigaflops1, καθώς
επίσης και το εύρος ζώνης των μνημών τους με τα GBps 2.

Παρατηρείται τεράστια διαφορά απόδοσης. Το πλεονέκτημα που έχει η GPU στην ικανότητα
επεξεργασίας δεδομένων κινητής υποδιαστολής, οφείλεται στο ότι ειδικεύεται σε εντατική,

υψηλά παράλληλη επεξεργασία δεδομένων, απαραίτητη για την απεικόνιση γραφικών, και επο-

1
Δισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δεύτερο
2
Δισεκατομμύρια bytes ανά δευτερόλεπτο
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Σχήμα 1.1: Πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο για GPU και CPU

(πηγή OpenCL Programming Guide for the CUDA Architecture – Nvidia)

Σχήμα 1.2: Εύρος ζώνης μνημών για GPU και CPU

(πηγή OpenCL Programming Guide for the CUDA Architecture – Nvidia)
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μένως είναι σχεδιασμένη αρχιτεκτονικά έτσι ώστε περισσότερα τρανζίστορ να απασχολούνται

με αριθμητικές πράξεις, παρά με τον έλεγχο ροής και το caching δεδομένων που γίνεται στις
CPU. Στο σχήμα 1.3 απεικονίζεται η διαφορά αρχιτεκτονικής μεταξύ των CPU και GPU [6].

Σχήμα 1.3: Σύγκριση αρχιτεκτονικής CPU - GPU

(πηγή OpenCL Programming Guide for the CUDA Architecture – Nvidia)

Πιο συγκεκριμένα, οι GPU είναι κατάλληλες για προβλήματα τα οποία μπορούν να διασπα-
στούν και να εκτελεστούν σε παράλληλους υπολογισμούς. Δηλαδή το ίδιο πρόγραμμα εκτε-

λείται πάνω σε πολλαπλά δεδομένα παράλληλα, αυξάνοντας έτσι τον ρυθμό των αριθμητικών

πράξεων που γίνονται ανά δευτερόλεπτο. Το αντίθετο συμβαίνει με τις CPU όπου δίνουν
περισσότερο βάρος στις πράξεις μνήμης, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της, να καταλαμβάνουν

διάφορα επίπεδα μνήμης cache και ελέγχου ροής δεδομένων (σχήμα 1.3). Στις GPU η κα-
θυστέρηση που οφείλεται στην πρόσβαση μνήμης μπορεί να καλυφθεί με υπολογισμούς αντί

με μεγάλες μνήμες cache.

Η παράλληλη επεξεργασία αντιστοιχεί σε στοιχεία δεδομένων τα οποία εκτελούνται παράλ-

ληλα σε πολλά νήματα. Πολλές εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παράλληλο προγραμματισμό για να επιταχύνουν την ε-

κτέλεση τους. Κατεξοχήν τέτοιου είδους προβλήματα αφορούσαν το πεδίο επεξεργασίας

εικόνας και βίντεο, όπου διαφορετικά τμήματα εικονοστοιχείων διαθέτονται για επεξεργασία

σε νήματα που εκτελούνται παράλληλα. Στην πραγματικότητα, πολλοί αλγόριθμοι πέραν

αυτού του πεδίου μπορούν να εκμεταλλευτούν την παράλληλη τεχνολογία για αύξηση της

απόδοσης τους, από την επεξεργασία σημάτων και την εξομοίωση μοντέλων φυσικής μέχρι

και τον κλάδο των υπολογιστικών οικονομικών και τις εφαρμογές της σύγχρονης βιολογικής

επιστήμης.

1.2 Παράλληλος υπολογισμός σε GPU

Ο όρος “παράλληλος υπολογισμός” έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα και σύμφωνα
με το [35], είναι μία μορφή υπολογισμού στην οποία λαμβάνουν χώρα πολλοί υπολογισμοί

ταυτόχρονα, και βασίζεται στην αρχή ότι μεγάλα προβλήματα μπορούν αν διαιρεθούν σε

περαιτέρω υπό-προβλήματα, τα οποία μπορούν να επιλυθούν ταυτόχρονα.
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Για τον παράλληλο υπολογισμό στη GPU, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι, ο παραλληλισμός
λειτουργιών και αυτός των δεδομένων. Το OpenCL υποστηρίζει και τους δύο προγραμμα-
τιστικούς τύπους καθώς επίσης και υβριδικά μοντέλα αυτών. Το βασικό και κύριο μοντέλο

του OpenCL είναι αυτό των δεδομένων.

1.2.1 Μοντέλο παραλληλισμού δεδομένων (data-parallel)

Αυτό το μοντέλο επιτρέπει σε μία απλή ροή εντολών, να εκτελείται από μία συλλογή στοι-

χειωδών εργασιών (work-item, δες ενότητα 3.2, σελ. 12), όπου το καθένα θα διαχειρίζεται
διαφορετικά υποσύνολα δεδομένων. Ο χώρος ευρετηριοποίησης (δες ενότητα 3.2, σελ. 12),

που σχετίζεται με το μοντέλο εκτέλεσης του OpenCL, καθορίζει τα διάφορα work-item και
το πώς αυτά διαχειρίζονται τα δεδομένα. Σε ένα αυστηρό παράλληλο μοντέλο δεδομένων,

υπάρχει αντιστοίχιση ένα προς ένα ανάμεσα στα work-item και στα στοιχεία μνήμης, στα
οποία ο kernel (δες ενότητα 2.3, σελ. 8) μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα. Το OpenCL
μας επιτρέπει να υλοποιούμε πιο χαλαρές υλοποιήσεις του παράλληλου προγραμματιστικού

μοντέλου, χωρίς να υπάρχει ο παραπάνω περιορισμός [21].

Το προγραμματιστικό παράλληλο μοντέλο του OpenCL είναι ιεραρχικό και μπορεί εκφραστεί
με δύο τρόπους.

• ΄Αμεσα, όπου ο προγραμματιστής καθορίζει τον συνολικό αριθμό work-item που θα
εκτελεστούν παράλληλα και το πώς αυτά θα καταταχθούν στις διάφορες ομάδες εργα-

σιών (work-group).

• ΄Εμμεσα, όπου ο προγραμματιστής καθορίζει μόνο τον συνολικό αριθμό των work-
item που θα εκτελεστούν παράλληλα και το OpenCL από μόνο του αναλαμβάνει την
κατάταξη αυτών στα διάφορα work-group [1].

Οι τρέχουσες GPU που υπάρχουν στην αγορά μπορούν να εκτελέσουν μόνο ένα kernel
ανά πάσα χρονική στιγμή, έτσι στην ουσία θα μπορούσε να ειπωθεί ότι δεν υποστηρίζουν

το μοντέλο παραλληλισμού λειτουργιών που αναλύεται στην ενότητα 1.2.2. Αυτό είναι μία

λάθος τοποθέτηση, και από την στιγμή που το OpenCL δεν αποτρέπει τα work-item που
βρίσκονται στο χώρο ευρετηριοποίησης να ακολουθήσουν διαφορετικά εκτελέσιμα μονοπάτια,

τότε μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι υποστηρίζεται το μοντέλο αυτό [5].

1.2.2 Μοντέλο παραλληλισμού λειτουργιών (task-parallel)

Το μοντέλο παραλληλισμού λειτουργιών, είναι ένα μοντέλο στο οποίο ένα απλό στιγμιότυπο

kernel εκτελείται ανεξάρτητα από τον χώρο ευρετηριοποίησης. Αυτό είναι λογικά ισοδύναμο,
με το να εκτελείται το kernel σε μία μονάδα επεξεργασίας, με το work-group να αποτελείται
από ένα και μοναδικό work-item [21]. Ουσιαστικά είναι η ικανότητα να εκτελούνται πολλές
λειτουργίες ενός προβλήματος ταυτόχρονα.
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Κεφάλαιο 2

Ορολογία του OpenCL

Κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων με το OpenCL σε επόμενα κεφάλαια, γίνεται αναφορά σε
κάποια βασικά στοιχεία του. Αυτή η ενότητα, έχει σκοπό τη παρουσίαση βασικών όρων του,

ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί και να προσαρμοστεί πιο γρήγορα με το πρότυποOpenCL.
Εάν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία με άλλα περιβάλλοντα παράλληλου προγραμματισμού,

πολλοί από τους όρους που θα αναφερθούν ίσως είναι ήδη γνωστοί.

2.1 Πλατφόρμα (Platform)

Μια πλατφόρμα αποτελείται από το host και ένα σύνολο συσκευών, τα οποία τα διαχειρίζεται
το πλαίσιο εργασίας (framework) του OpenCL και επιτρέπει στην εφαρμογή να μοιράζεται
τους διαθέσιμους πόρους και να εκτελεί τις συναρτήσεις kernel στις συσκευές [21].

2.2 Συσκευές (Devices)

Ο όρος“συσκευή”, αναφέρεται σε οποιαδήποτε μονάδα επεξεργασίας σε ένα υπολογιστικό
σύστημα. Εντός αυτής, υπάρχουν μία ή περισσότερες μονάδες υπολογισμού (compute unit),
οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον χειρισμό και την εκτέλεση των πράξεων. Μία τέτοια

μονάδα, είναι μονάδα υλικού, η οποία εκτελεί υπολογισμούς ερμηνεύοντας κάθε φορά ένα

σύνολο εντολών.

΄Ετσι μία συσκευή OpenCL σε ένα υπολογιστικό σύστημα, μπορεί να θεωρηθεί μία GPU, μία
πολύ-πύρινη CPU, και άλλοι επεξεργαστές όπως DSP και Cell/B.E [21]. Στην περίπτωση
όπου η συσκευή είναι μία CPU, τότε μπορεί να περιέχει από δύο έως οκτώ μονάδες υπολο-
γισμού, όπου είναι ουσιαστικά και ο αριθμός πυρήνων του επεξεργαστή. Στην περίπτωση

όπου η συσκευή είναι μία GPU, ο αριθμός μονάδων υπολογισμού είναι πολύ μεγαλύτερος. Για
παράδειγμα, η κάρτα γραφικών που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση πειραμάτων στην πα-

ρούσα διπλωματική εργασία, η GeForce GTX 280, σύμφωνα με το παράρτημα Α βιβλίου της
Nvidia [6], έχει 30 μονάδες υπολογισμού. Γενικότερα, ο αριθμός των μονάδων υπολογισμού
μίας συσκευής, αναφέρεται στον αριθμό ανεξάρτητων εντολών που μπορούν να εκτελεστούν

σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. ΄Ετσι, είτε υπάρχει μία CPU με τέσσερις μονάδες υπολογι-
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σμού, είτε υπάρχει μία GPU με εκατό μονάδες, το OpenCL θα τις θεωρήσει και τις δύο ως
απλές συσκευές.

2.3 Kernel

Kernel είναι μία συνάρτηση υλοποιημένη με γλώσσα προγραμματισμού OpenCL C, η οποία
περιέχει ένα σύνολο από εντολές που προορίζονται για μεταγλώττιση και εκτέλεση σε μία

συσκευή. Μία τέτοια συνάρτηση προσδιορίζεται από το ειδικό αναγνωριστικό kernel, το
οποίο τοποθετείται πριν από το όνομα της. Παρόλο που ο kernel τίθεται προς εκτέλεση από
το πρόγραμμα host (δες ενότητα 2.9), το οποίο μπορεί να είναι υλοποιημένο σε C, C++,
ή και άλλες γλώσσες, θα πρέπει να μεταγλωττιστεί ξεχωριστά ώστε να παραμετροποιηθεί

κατάλληλα για τη συσκευή στην οποία θα εκτελεστεί. Ο πηγαίος κώδικας του kernel μπορεί
να είναι είτε σε ξεχωριστό αρχείο από αυτό του προγράμματος host, είτε να βρίσκεται στο
ίδιο αρχείο. Τέλος η μεταγλώττιση του, μπορεί να γίνει είτε κατά την εκτέλεση της host
εφαρμογής, είτε να είναι ήδη μεταγλωττισμένη σε μορφή δυαδικού αρχείου [11].

2.4 Αντικείμενο kernel (Kernel object)

΄Ενα αντικείμενο kernel περιλαμβάνει μία συγκεκριμένη συνάρτηση kernel που είναι ορι-
σμένη σε ένα πρόγραμμα (δες ενότητα 2.5), καθώς επίσης και τις τιμές των παραμέτρων της

συνάρτησης [21].

2.5 Πρόγραμμα (Program)

΄Ενα πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο από OpenCL kernel, και μπορεί να περιέχει βοη-
θητικές συναρτήσεις καθώς επίσης και δεδομένα σταθερών τα οποία συνεργάζονται με τις

συναρτήσεις kernel [21].

2.6 Πλαίσιο εφαρμογής (Context)

Το context ορίζει το περιβάλλον του OpenCL στο οποίο εκτελούνται τα kernel. Περιλαμ-
βάνει ένα σύνολο από συσκευές, τις αντίστοιχες ιδιότητες μνήμης και μια ή περισσότερες

ουρές εντολών (δες ενότητα 2.8) που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση εκτέλεσης των

kernel ή για λειτουργίες πάνω σε αντικείμενα μνήμης (δες ενότητα 2.10) [21].

2.7 Αντικείμενο προγράμματος (Program object)

΄Ενα αντικείμενο προγράμματος, είναι ένας τύπος δεδομένων ο οποίος αντιπροσωπεύει το

OpenCL πρόγραμμα [11]. Περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
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• Αναφέρεται σε ένα πλαίσιο εφαρμογής (context), όπου είναι ένας έμμεσος τρόπος για
να είναι γνωστές οι συσκευές πάνω στις οποίες μπορεί να εκτελεστεί το πρόγραμμα.

• Τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος.

• Το πλέον πρόσφατο μεταγλωττισμένο εκτελέσιμο του OpenCL προγράμματος.

• Τη λίστα των συσκευών πάνω στις οποίες μεταγλωττίστηκε το πρόγραμμα και τις
παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν.

• Τον αριθμό αντικειμένων kernel που σχετίζονται [21].

2.8 Ουρά εντολών (Command Queue)

Μία ουρά εντολών, είναι ένα αντικείμενο το οποίο διαχειρίζεται εντολές που προορίζονται

για εκτέλεση πάνω στις συσκευές. Αυτές οι εντολές αφορούν διάφορες λειτουργίες πάνω σε

αντικείμενα μνήμης, προγράμματος και kernel. Οι εντολές τοποθετούνται με σειρά μέσα σε
μία ουρά, αλλά η εκτέλεση τους μπορεί να είναι είτε με σειρά είτε χωρίς [21].

2.9 Host

Το πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιεί το OpenCL API, καλώντας συναρτήσεις για να αρ-
χικοποιηθεί το context πάνω στο οποίο θα τρέξουν και θα τοποθετηθούν οι kernel προς
εκτέλεση είναι γνωστό ως πρόγραμμα host και συνήθως είναι γραμμένο σε C ή C++. Η
συσκευή πάνω στην οποία το πρόγραμμα host εκτελείται είναι γνωστή ως συσκευή host
όπου είναι η CPU. Πρέπει να ειπωθεί ότι η συσκευή host(CPU), μπορεί να είναι ταυτόχρονα
και μία OpenCL συσκευή, πάνω στην οποία μπορούν να εκτελεστούν στιγμιότυπα του kernel
[11].

2.10 Αντικείμενα μνήμης (Memory object)

Τα αντικείμενα μνήμης είναι ένας τρόπος χειρισμού μίας περιοχής του μοντέλου μνήμης (δες

ενότητα 3.3, σελ. 15) του OpenCL, της global. Χρησιμοποιούνται για να δεσμεύσουν χώρο
μνήμης σε μία συσκευή, ώστε να αποθηκευτούν εκεί τα δεδομένα του προγράμματος. Υπάρ-

χουν δύο τύποι αντικειμένων μνήμης, τα αντικείμενα buffer, όπου χρησιμοποιούνται για
αποθήκευση οποιουδήποτε μονοδιάστατου τύπου δεδομένων και τα αντικείμενα image,
όπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αναπαράσταση εικόνων [21].

Υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στα buffer και τα image αντικείμενα. Τα στοιχεία σε
ένα buffer καταλαμβάνουν συνεχόμενες θέσεις μνήμης, αποθηκεύονται σε σειρά και είναι
προσβάσιμα απευθείας με τη χρήση δεικτών από το kernel που εκτελείται σε μία συσκευή.
Από την άλλη, τα στοιχεία σε ένα image είναι σε μία πιο ασαφή μορφή για το χρήστη και η
πρόσβασή τους δεν μπορεί να γίνει απευθείας με τη χρήση ενός δείκτη. Για αυτό το σκοπό,

υπάρχουν συναρτήσεις που είναι σε OpenCL C γλώσσα προγραμματισμού και επιτρέπουν στο
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kernel να διαβάσει ή να γράψει σε ένα αντικείμενο image. Τα αντικείμενα μνήμης ορίζονται
από τον τύπο cl mem.



Κεφάλαιο 3

Αρχιτεκτονική του OpenCL

΄Οπως έχει αναφερθεί ήδη στην εισαγωγή, το OpenCL είναι ένα ανοιχτό πρότυπο παράλληλης
επεξεργασίας, αναπτύσσεται από πολλές εταιρίες και δίνει την δυνατότητα προγραμματισμού

διακριτών ετερογενών συσκευών, όπου αυτές μπορούν να οργανωθούν κάτω από μια πλατ-

φόρμα. Είναι κάτι παραπάνω από μία απλή γλώσσα προγραμματισμού, είναι ένα ολοκληρωμένο

πλαίσιο εργασίας (framework) αποτελούμενο από μία γλώσσα, από API και βιβλιοθήκες και
ένα σύστημα εκτέλεσης (runtime system)1.

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της αρχιτεκτονικής δομής του OpenCL, χρησιμο-
ποιώντας την ιεραρχία μοντέλων. Αυτά είναι, το μοντέλο πλατφόρμας (Platform model), το
μοντέλο εκτέλεσης (Execution model), το μοντέλο μνήμης (Memory model) και τέλος το
προγραμματιστικό μοντέλο (Programming model) [23].Τέλος γίνεται περιγραφή του πλαι-
σίου εργασίας, αναλύοντας τα επιμέρους στοιχεία που το αποτελούν.

3.1 Μοντέλο πλατφόρμας (Platform model)

Κάθε υλοποίηση του OpenCL (OpenCL βιβλιοθήκη από AMD, Nvidia, κ.α.) παρέχει πλατ-
φόρμες όπου επιτρέπει στο σύστημα host να αλληλεπιδρά με τις συσκευές και να εκτελεί
σε αυτές στιγμιότυπα του kernel. Το μοντέλο πλατφόρμας παρέχει μία υψηλού επιπέδου
αφαίρεση για την OpenCL αρχιτεκτονική και εμφανίζεται στο σχήμα 3.1. ΄Οπως απεικονίζε-
ται, αποτελείται από ένα host συνδεδεμένο σε μία ή περισσότερες OpenCL συσκευές. Οι
συσκευές αποτελούνται από μονάδες υπολογισμού (compute unit – CU), όπου και αυτές
με τη σειρά τους μπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω σε επεξεργαστικά στοιχεία (processing
element – PE), όπου εκεί λαμβάνουν χώρα οι διάφοροι υπολογισμοί [21].

Ο host είναι συνήθως η CPU του υπολογιστικού συστήματος και πάνω σε αυτό εκτελείται
το πρόγραμμα host, όπου είναι υπεύθυνο για τη τοποθέτηση και εκτέλεση εντολών πάνω στα
επεξεργαστικά στοιχεία (PE). Αυτοί οι υπολογισμοί μπορούν να εκτελεστούν με δύο δια-
φορετικά προγραμματιστικά μοντέλα, είτε με το SIMD (Single Instruction Multible Data),
είτε με το SPMD (Single Program, Multible Data). Αξίζει να σημειωθεί ότι η CPU εκτός
από το ρόλο του host μπορεί να έχει και το ρόλο μίας συσκευής [23].

1
΄Ενα σύστημα λογισμικού σχεδιασμένο να βοηθάει την εκτέλεση προγραμμάτων υλοποιημένα σε μία

γλώσσα [36]
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Σχήμα 3.1: Μοντέλο πλατφόρμας του OpenCL

(πηγή The OpenCL Specification, version 1.1)

Το OpenCL έχει ως σκοπό να υποστηρίζει πολλές συσκευές με διαφορετικές δυνατότητες
κάτω από την ίδια πλατφόρμα. Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως, θα πρέπει οι συσκευές να

συμμορφώνονται στις διαφορετικές εκδόσεις του. Υπάρχουν τρεις δείκτες για την εξέταση

των εκδόσεων του OpenCL.

• Η έκδοση πλατφόρμας. Αναφέρεται στην έκδοση του OpenCL συστήματος εκτέλεσης
που συνδέεται με την εφαρμογή. Περιλαμβάνει το API, όπου ο host μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει για να αλληλεπιδράσει με το OpenCL σύστημα εκτέλεσης, όπως context,
αντικείμενα μνήμης, συσκευές και ουρές εντολών.

• Η έκδοση της συσκευής. Αναφέρεται στις δυνατότητες που έχει η συσκευή (πρόγραμμα
οδήγησης - driver).

• Η έκδοση της γλώσσας OpenCL C που υποστηρίζεται από τη συσκευή. Αναφέρεται
στην τελευταία έκδοση της γλώσσας που υποστηρίζεται. Υπάρχει συμβατότητα προς

τα πίσω, ώστε μία συσκευή να μη χρειάζεται να υποστηρίζει παραπάνω από μια εκδόσεις

της γλώσσας [21].

3.2 Μοντέλο εκτέλεσης (Execution model)

Η εκτέλεση ενός προγράμματος OpenCL χωρίζεται σε δύο μέρη, στα προγράμματα kernel
που εκτελούνται σε μία ή σε περισσότερες συσκευές και στο πρόγραμμα host που εκτελείται
στο host. Η βασική αρμοδιότητα που έχει το μοντέλο εκτέλεσης, είναι ο καθορισμός εκτέλε-
σης των προγραμμάτων kernel στις συσκευές από το πρόγραμμα host. ΄Εχει ήδη αναφερθεί
ότι η εκτέλεση αυτή είναι παράλληλη, και πολλαπλά στιγμιότυπα του kernel εκτελούνται ταυ-
τόχρονα στις συσκευές. Κάθε τέτοιο στιγμιότυπο είναι γνωστό ως work-item, το οποίο
είναι στην ουσία ένα νήμα εκτέλεσης. Κάθε νήμα μιας εφαρμογής εκτελεί τον ίδιο κώδικα
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με τα υπόλοιπα, αλλά πάνω σε διαφορετικά δεδομένα. ΄Οταν ένα kernel καθορίζεται από τον
host για εκτέλεση, πρέπει να οριστεί και ο αριθμός των work-item που θα χρειαστούν για να
ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκτέλεση όλων των δεδομένων της εφαρμογής. Αυτό είναι γνωστό

ως χώρος ευρετηριοποίησης (index space). Ο χώρος αυτός έχει και την ονομασία
NDRange, και μπορεί να είναι διάστασης N, όπου N παίρνει τιμές 1, 2, 3 [21]. Για παράδειγ-
μα, εάν έχουμε ένα kernel όπου αλλάζει τις τιμές χρωμάτων ενός απλού εικονοστοιχείου
και έχουμε μία εικόνα διάστασης 64 × 64, θα χρειαστεί να ορίσουμε ένα δισδιάστατο χώρο
ευρετηριοποίησης 64× 64, ώστε κάθε work-item να ενεργεί πάνω σε ένα εικονοστοιχείο της
εικόνας.

Τα διάφορα work-item μπορούν να ομαδοποιηθούν σε work-group, τα οποία παρέχουν μία
πιο γενική επισκόπηση του χώρου ευρετηριοποίησης. Στην ουσία υπάρχουν για να μπορεί

να γίνει η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων work-item. Το OpenCL
υποστηρίζει συγχρονισμό και συνεργασία ανάμεσα στα work-item που ανήκουν στο ίδιο
work-group, αλλά δεν επιτρέπει αυτό να γίνεται σε διαφορετικά work-group ή σε work-item
που ανήκουν σε ξεχωριστά work-group [11].

Κάθε work-item έχει ένα μοναδικό global ID, το οποίο είναι το προσδιοριστικό τοποθεσίας
του στο χώρο ευρετηριοποίησης. Για παράδειγμα, ένα work-item σε ένα δισδιάστατο χώρο με
τιμή στον άξονα X το 23 και 6 για τον άξονα Y (αρχική τιμή το 0), θα έχει global ID (23,6).
Αντίστοιχο ισχύει και για το προσδιοριστικό του work-group, όπου υπάρχει το work-group
ID, καθώς και σε κάθε work-item που ανήκει σε μία ομάδα αποδίδεται μία local ID, για την
ομαδοποίηση μέσα σε αυτή. ΄Ετσι το κάθε work-item, μπορεί να προσδιοριστεί είτε από το
global ID, είτε από τον συνδυασμό του local ID και του work-group ID στο οποίο ανήκει.

Σχήμα 3.2: Παράδειγμα NDRange χώρου ευρετηριοποίησης δύο διαστάσεων

(πηγή The OpenCL Specification, version 1.1)

Ο αριθμός των work-group σε κάθε διάσταση θα πρέπει να διαιρείται ακριβώς με τον αριθμό
των work-item σε αυτή. ΄Ετσι, με στόχο την γενικοποίηση μιας OpenCL εφαρμογής ώστε να
μπορεί να εκτελείται σε μία ποικιλία από διαφορετικές συσκευές διαφόρων κατασκευαστών,
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δεν είναι σωστή η επιλογή προκαθορισμένου αριθμού work-item και work-group που θα
χρησιμοποιηθούν. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση clGetDeviceInfo() με όρισμα
το CL DEV ICE MAX WORK ITEM SIZES, για να είναι γνωστός ο μέγιστος αριθ-
μός των work-item που υποστηρίζονται και η συνάρτηση clGetKernelWorkgroupInfo() με
όρισμα το CL KERNEL WORK GROUP SIZE, για να καθοριστεί το μέγιστο μέγεθος
του work-group για μία συγκεκριμένη συσκευή [11].

Στο σχήμα 3.2, δίνεται ένα παράδειγμα χώρου ευρετηριοποίησης του OpenCL δύο διαστάσε-
ων. Οι δείκτες Gx και Gy δηλώνουν το μέγεθος του χώρου, και το γινόμενο τους επιστέφει

τον συνολικό αριθμό των work-item που βρίσκονται σε αυτόν. Οι δείκτες Sx και Sy δη-

λώνουν το μέγεθος που έχει ένα work-group και το γινόμενο τους επιστρέφει το συνολικό
αριθμό work-item που ανήκουν σε μια ομάδα. Τέλος, οι δείκτες wx και wy δηλώνουν τις
συντεταγμένες ενός work-group μέσα στο χώρο ευρετηριοποίησης.

3.2.1 Μοντέλο εκτέλεσης: Context, Ουρά εντολών, Kernel

Το πρόγραμμα host, μέσω των συναρτήσεων από το API του OpenCL, ορίζει ένα context
για την εκτέλεση των kernel. ΄Ενα context περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Μία συλλογή από OpenCL συσκευές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τον host.

• Μία συλλογή από συναρτήσεις kernel οι οποίες θα εκτελεστούν πάνω στις συσκευές.

• Αντικείμενα προγραμμάτων. Ο πηγαίος κώδικας και το εκτελέσιμο από το kernel.

• Αντικείμενα μνήμης, ορατά στο host και τις συσκευές, που περιέχουν τα δεδομένα
πάνω στα οποία θα ενεργήσουν τα στιγμιότυπα του kernel [21].

Για τη διαχείριση εκτέλεσης των kernel πάνω στις συσκευές, ο host δημιουργεί κάποιες
ειδικές δομές, ονομαζόμενες ουρές εντολών. Ο host τοποθετεί εντολές στην ουρά, οι οποίες
έπειτα θέτονται για εκτέλεση στις συσκευές μέσω του context. Οι εντολές μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε:

• Εντολές εκτέλεσης kernel.

• Εντολές μετακίνησης δεδομένων ανάμεσα σε αντικείμενα μνήμης και εντολές αντιστο-
ίχισης αντικειμένων μνήμης από διευθύνσεις χώρου του host.

• Εντολές συγχρονισμού [21].

Οι εντολές που υπάρχουν στην ουρά μπορούν να εκτελεστούν σε σειρά, και εκτός σειράς,

ανάλογα με τις απαιτήσεις. Στην εκτέλεση εκτός σειράς, οι εντολές καταχωρούνται στην

ουρά με κάποια σειρά, αλλά η κάθε μία δεν απαιτείται από μία προγενέστερη να ολοκληρωθεί

πριν από αυτή. Είναι εφικτό ένα context να έχει παραπάνω από μία ουρές εντολών. Σε αυτή
τη περίπτωση οι ουρές εκτελούνται παράλληλα, χωρίς να υπάρχει κάποιος μηχανισμός από

το OpenCL για το συγχρονισμό μεταξύ αυτών.
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Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μοντέλο εκτέλεσης του OpenCL υποστηρίζει και O-
penCL kernel και native. Ο πρώτος γράφεται με γλώσσα προγραμματισμού OpenCL C και
μεταγλωττίζεται με τον OpenCL compiler (πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι υλοποιήσεις του
OpenCL υποστηρίζουν OpenCL kernel). Από την άλλη τα native kernel, είναι συγκεκριμένα
της κάθε αρχιτεκτονικής. ΄Ετσι, η δυνατότητα υποστήριξης τέτοιου τύπου kernel στηρίζε-
ται ολοκληρωτικά στις δυνατότητες της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείται. Αυτή η

δυνατότητα μπορεί να ερωτηθεί μέσω συναρτήσεων από το API του OpenCL.

3.3 Μοντέλο μνήμης (Memory model)

Το μοντέλο μνήμης του OpenCL είναι ιεραρχικό και η συνοχή του είναι αρκετά χαλαρή. Τα
work-item που εκτελούν ένα kernel έχουν πρόσβαση σε τέσσερις διακριτές περιοχές μνήμης.
Αυτές είναι, η global , η constant , η local και η private μνήμες. Οι περιοχές μνήμης και οι
σχέσεις τους σε επίπεδο πλατφόρμας απεικονίζονται στο σχήμα 3.3.

Σχήμα 3.3: Αρχιτεκτονική μνήμης του OpenCL

(πηγή GPU Packet Classification using OpenCL: A Consideration of Viable Classification Methods, 2009)

Η περιοχή μνήμης global, επιτρέπει πρόσβαση σε ανάγνωση/εγγραφή για όλα τα work-item
όλων των work-group. Τα work-item μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν οποιοδήποτε
στοιχείο στη μνήμη αυτή, χωρίς την ανάγκη δέσμευσης της (allocation). Ο host θα πρέπει
να κάνει δυναμική δέσμευση, για να έχει πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής.

Η constant είναι ένα τμήμα της global memory, το οποίο παραμένει σταθερό κατά την
διάρκεια εκτέλεσης των kernel. ΄Οπως είναι αναμενόμενο, ένα αντικείμενο kernel μπορεί να
δεσμεύσει χώρο στατικά, αλλά δεν έχει το δικαίωμα εγγραφής στη μνήμη. Αυτό μπορεί να

το πράξει ο host, όπου δεσμεύει τη μνήμη δυναμικά και την αρχικοποιεί.

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες μνήμες, οι οποίες είναι προσβάσιμες σε επίπεδο kernel,
η local είναι προσβάσιμη σε επίπεδο work-group. Σε αυτή τη μνήμη μπορούν να οριστούν
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μεταβλητές οι οποίες θα είναι ορατές μόνο από τα work-item ενός work-group.

Τέλος, η private μνήμη είναι προσβάσιμη για ανάγνωση/εγγραφή μόνο από κάθε work-item
ξεχωριστά. Κάθε work-item έχει την δική του προσωπική μνήμη, η οποία είναι στατικά
δεσμευμένη. Ο host δε μπορεί να την προσπελάσει και να τη δεσμεύσει [21].

Ο πίνακας 3.1 περιγράφει εάν ο kernel ή ο host μπορούν να δεσμεύσουν χώρο σε μία μια
περιοχή μνήμης, το είδος της δέσμευσης, στατικό

2
ή δυναμικό

3
, και τον τύπο πρόσβασης που

επιτρέπεται στη κάθε περιοχή.

Global Constant Local Private

host Dynamic allocation Dynamic allocation Dynamic allocation No allocation

Read/Write access Read/Write access No access No access

kernel No allocation Static allocation Static allocation Static allocation

Read/Write access Read/Write access Read/Write access Read/Write access

Πίνακας 3.1: Περιοχές μνήμης – Δέσμευση χώρου και δυνατότητες πρόσβασης.

Η εφαρμογή που εκτελείται στο host, χρησιμοποιεί εντολές από το API του OpenCL για τη
δημιουργία αντικειμένων μνήμης και εντολών που εκτελούνται πάνω σε αυτά τα αντικείμενα.

Η διαχείριση της μνήμης είναι αρκετά σαφής. Τα δεδομένα θα πρέπει να μετακινηθούν από

το host στην global περιοχή μνήμης της συσκευής, από την global μνήμη στη local, και
αντίστροφα.

Τα μοντέλα μνήμης του host και των συσκευών OpenCL, είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους,
αλλά πολλές φορές χρειάζεται να συνεργαστούν για την ανταλλαγή δεδομένων. Αυτή η

συνεργασία μπορεί να γίνει είτε με ρητή αντιγραφή των δεδομένων, είτε χαρτογραφώντας και

από-χαρτογραφώντας περιοχές από τα αντικείμενα μνήμης. Στην πρώτη περίπτωση, ο host
αναθέτει εντολές για την μεταφορά των δεδομένων μεταξύ αντικειμένων μνήμης και μνήμης

του host. Αυτές οι εντολές μπορεί να είναι ανασταλτικές (blocking), όπου οι συναρτήσεις
επιτρέπουν τη μεταφορά, μόλις οι πόροι μνήμης του host είναι έτοιμοι για χρησιμοποίηση,
και μη-ανασταλτικές (non-blocking), όπου οι συναρτήσεις μεταφέρουν τα δεδομένα χωρίς να
είναι απαραίτητο η μνήμη του host να είναι ασφαλής για χρησιμοποίηση.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο host μπορεί να χαρτογραφεί και να απο-χαρτογραφεί περιοχές των
αντικειμένων μνήμης στο δικό του χώρο διευθύνσεων. Και σε αυτή τη περίπτωση, οι εντολές

μνήμης μπορεί να είναι ανασταλτικές ή μη-ανασταλτικές. Αμέσως μόλις μία περιοχή από ένα

αντικείμενο μνήμης χαρτογραφηθεί, ο host έχει την δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής
σε αυτή. Μόλις ολοκληρωθεί ή πρόσβαση σε αυτή την περιοχή, ο host θα πρέπει να την
από-χαρτογραφήσει [21].

2
Στατική δέσμευση: κατά την διάρκειά της μεταγλώττισης.
3
Δυναμική δέσμευση: κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος.
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3.3.1 Προσδιοριστικά μνήμης

΄Οταν αναπτύσσεται ένα kernel με τη γλώσσα OpenCL C, θα πρέπει να καθοριστεί σε ποια
περιοχή μνήμης της συσκευής θα αποθηκευτούν οι μεταβλητές της συνάρτησης. Για αυτό

το λόγο υπάρχουν τα προσδιοριστικά μνήμης τα οποία τοποθετούνται κατά τη δήλωση της

μεταβλητής πριν από το όνομα. Ο πίνακας 3.2 δείχνει τα προσδιοριστικά μνήμης που υπάρχουν

και τις αντίστοιχες περιοχές [21].

global global περιοχή

constant constant περιοχή

local local περιοχή

private private περιοχή

Πίνακας 3.2: Προσδιοριστικά μνήμης (Address Space Qualifiers)

΄Οταν δηλώνεται μία μεταβλητή χωρίς κάποιο προσδιοριστικό, τότε αυτή αυτόματα τοποθε-

τείται στην private περιοχή μνήμης. Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι το πρόθεμα “ ” δεν
είναι υποχρεωτικό να τοποθετείται.

3.4 Προγραμματιστικό μοντέλο (Programming mo-

del)

Το πρότυπο OpenCL μπορεί να υποστηρίξει δύο παράλληλα προγραμματιστικά μοντέλα, το
μοντέλο δεδομένων (data parallel programming model) και το μοντέλο λειτουργιών (task
parallel programming model), καθώς επίσης και υβριδικά μοντέλα αυτών. Τα μοντέλα αυτά
έχουν ήδη αναλυθεί στις προηγούμενες ενότητες 1.2.1 και 1.2.1, στη σελίδα 5.

3.5 Πλαίσιο εργασίας του OpenCL (OpenCL Fra-

mework)

Το πλαίσιο εργασίας του OpenCL αποτελείται από τα ακόλουθα τρία μέρη.

• Επίπεδο πλατφόρμας

• Σύστημα εκτέλεσης (runtime system).

• Μεταγλωττιστή

Η γλώσσα προγραμματισμού που παρέχει το OpenCL είναι βασισμένη στο πρότυπο ISO/IEC
9899:1999 της C (γνωστό ως C99), με κάποιους περιορισμούς, με ειδικές λέξεις-κλειδιά



18 Αρχιτεκτονική του OpenCL

και τύπους δεδομένων. Μοιάζει πάρα πολύ με τη C γλώσσα και έχει τη δυνατότητα να
μεταγλωττίζεται και να εκτελείται σε οποιαδήποτε συσκευή η οποία υποστηρίζει το πρότυπο

OpenCL. Δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης μαθηματικών συναρτήσεων, οι οποίες κάνουν
ευκολότερη την ανάπτυξη γραφικών, και παρέχει αλγορίθμους αριθμητικής ανάλυσης που

χρησιμοποιούνται για να λύσουν προβλήματα στη μηχανική και τις επιστήμες. Το πλαίσιο

εργασίας περιλαμβάνει ένα μεταγλωττιστή, ώστε να μπορεί να μεταγλωττίζεται η εφαρμογή

κατά την διάρκεια εκτέλεσης της. Ως εκ τούτου, αποφεύγεται η ανάγκη μεταγλώττισης

και διανομής της εκάστοτε εφαρμογής για οποιαδήποτε πιθανή συσκευή που υπάρχει στην

αγορά. Η μεταγλώττιση της εφαρμογής πραγματοποιείται από την ίδια τη συσκευή κάθε φορά

που εκτελείται. ΄Επειτα, υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευτεί το μεταγλωττισμένο αρχείο,

ώστε η εφαρμογή να μη χρειάζεται να ξανά-μεταγλωττίζει τον πηγαίο κώδικα κάθε φορά που

εκτελείται [11].

Το επίπεδο πλατφόρμας επιτρέπει στο πρόγραμμα host να αναγνωρίσει τις διαθέσιμες συσκευ-
ές που υπάρχουν στο σύστημα και να δημιουργήσει τα context, και το σύστημα εκτέλεσης
επιτρέπει στο OpenCL να διαχειριστεί τα context εφόσον έχουν δημιουργηθούν [21].

Σχήμα 3.4: Αρχιτεκτονική του OpenCL

(πηγή OpenCL PRACE/LinkSCEEM Winter School January, 26th 2011)

Το σχήμα 3.4 δείχνει μία γενική επισκόπηση της αρχιτεκτονικής του OpenCL. Παρατηρε-
ίται ότι στο ανώτερο επίπεδο υπάρχει η εφαρμογή αποτελούμενη από το πρόγραμμα host και
kernel. ΄Επειτα υπάρχει το πλαίσιο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει το API, τη γλώσσα Ope-
nCL C και το σύστημα εκτέλεσης. Τέλος, στα χαμηλότερα επίπεδα βρίσκεται το πρόγραμμα
οδήγησης, ανάλογα το υλικό που υπάρχει στο σύστημα μας.
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Συγχρονισμός και χρονομέτρηση

Το OpenCL παρέχει δύο τομείς για το συγχρονισμό. Ο πρώτος αφορά τα work-item τα
οποία ανήκουν σε ένα work-group, και ο δεύτερος αφορά το συγχρονισμό μεταξύ εντολών
που βρίσκονται σε ένα context.

Για την πρώτη περίπτωση, ο συγχρονισμός επιτυγχάνεται με φράγματα, τα λεγόμενα work-
group barrier. Μόλις ένα work-item συναντήσει ένα φράγμα, θα πρέπει να το εκτελέσει
και να αναμείνει, έως ότου όλα τα υπόλοιπα νήματα της ίδιας ομάδας φτάσουν στο ίδιο

σημείο. ΄Επειτα τα νήματα μπορούν να συνεχίσουν την εκτέλεση τους. Πρέπει να σημειωθεί

ότι ένα φράγμα μπορεί να συναντηθεί από όλα τα νήματα μιας ομάδας ή από κανένα, κάποια

ενδιάμεση κατάσταση δε μπορεί να υπάρξει. Για τον συγχρονισμό των διαφόρων work-group,
το OpenCL δεν παρέχει κάποιο μηχανισμό [21].

Η δεύτερη περίπτωση συγχρονισμού, δηλαδή αυτή των εντολών σε ένα context, μπορεί να
διαιρεθεί επιπλέον σε δύο μέρη. ΄Ενα πιο γενικό, που αφορά τον συγχρονισμό σε μία ουρά

εντολών, χρησιμοποιώντας τα είδη που υπάρχουν και ένα πιο ειδικό μέρος, που αφορά το

συγχρονισμό ανά συνάρτηση, χρησιμοποιώντας τα OpenCL συμβάντα (events) [18].

Σε αυτό το κεφάλαιο εκτός από τα θέματα του συγχρονισμού, θα αναλυθούν επίσης και μέθο-

δοι χρονομέτρησης εκτέλεσης εντολών ή συνόλου εντολών του OpenCL, χρησιμοποιώντας
είτε CPU, είτε GPU χρονομετρητές.

4.1 Γενικός συγχρονισμός σε ουρά εντολών

΄Οπως έχει ήδη αναφερθεί, για την ανάθεση διάφορων εργασιών στις συσκευές, το OpenCL
χρησιμοποιεί κάποιες ειδικές δομές, ονομαζόμενες ουρές εντολών. Ανάλογα με τον τρόπο

εκτέλεσης των εντολών, οι ουρές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ουρές σειράς (in order
queue) και ουρές εκτός σειράς (out of order queue).

Σε μία ουρά σειράς, οι εντολές έχουν κάποια προτεραιότητα εκτέλεσης. Κάθε εντολή μπορεί

να εκτελεστεί εφόσον η προηγούμενη της έχει ολοκληρώσει την εκτέλεση της. ΄Ετσι, για

παράδειγμα, για το σύνολο εντολών που αναφέρονται στον πίνακα 4.1, η ανάγνωση από τη

συσκευή θα ξεκινήσει εφόσον η κλήση του kernel θα έχει ολοκληρωθεί (σχήμα 4.1). Στην
περίπτωση αυτή, οι προσπελάσεις στη μνήμη έχουν σταθερή και συνεχόμενη ροή.
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clEnqueueWriteBuffer(queue, d ip, CL TRUE, 0,memsize, (void∗)ip, 0, NULL,NULL);

clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel0, 2, 0, global work size, local work size, 0, NULL,NULL);

clEnqueueReadBuffer(context, d op, CLTRUE, 0,mem size, (void∗)op,NULL,NULL,NULL);

Πίνακας 4.1: Εντολές του OpenCL προς εκτέλεση.

Σχήμα 4.1: Ουρά εντολών σε σειρά.

(πηγή AMD University Kit - Lecture 11: Events Timing and Profiling)

Από την άλλη, στις ουρές εκτός σειράς δεν υπάρχει κάποια εγγύηση έναρξης μίας εντολής

πριν από την ολοκλήρωσης κάποιας άλλης. Οι διάφορες εντολές εκτελούνται το συντομότε-

ρο δυνατόν, χωρίς να ισχύει κάποια σειρά εκτέλεσης. Στη περίπτωση τέτοιων ουρών, οι

προσπελάσεις στη μνήμη συμβαίνουν σε κοινό χώρο, και υπάρχει η πιθανότητα να συμβούν

επικαλύψεις και συγκρούσεις δεδομένων, εάν δε χρησιμοποιηθούν μέθοδοι συγχρονισμού.

Για τις εντολές του πίνακα 4.1, το σχήμα 4.2 δείχνει μία πιθανή εκτέλεση των εντολών, οι

οποίες ανήκουν σε ουρά εκτός σειράς.

Σχήμα 4.2: Ουρά εντολών εκτός σειρά.

(πηγή AMD University Kit - Lecture 11: Events Timing and Profiling)

Ο συγχρονισμός στο OpenCL, απαιτείται μόνο όταν χρησιμοποιείται ουρά εντολών εκτός σει-
ράς ή όταν υπάρχουν πολλές ουρές που ανήκουν σε ένα context. Δεν επιτρέπεται ανταλλαγή
δεδομένων ανάμεσα σε διαφορετικά context, και γι΄ αυτό το λόγο ο συγχρονισμός εντολών
περιορίζεται σε ένα. Ο γενικός συγχρονισμός στο OpenCL, που αφορά τον συγχρονισμό
εντολών σε μία ουρά εντολών, είναι σε περιορισμένη χρήση και βασίζεται σε εντολές ουράς

όπως οι παρακάτω:

• Flush: clF lush(cl command queue). Λαμβάνει ως όρισμα μία ουρά εντολών και
στέλνει όλες τις εντολές που ανήκουν σε αυτή, στη μονάδα υπολογισμού. Δεν εγγυάται

ότι οι εντολές θα έχουν ολοκληρωθεί όταν η συνάρτηση clF lush επιστρέψει.
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• Finish: clF inish(cl command queue). Λαμβάνει ως όρισμα μία ουρά εντολών και
αναμένει για όλες τις εντολές που ανήκουν σε αυτή να ολοκληρώσουν την εκτέλεση

τους. Η λειτουργία του host μπλοκάρεται με αυτή την κλήση. Η συνάρτηση clF inish
δεν επιστρέφει έως ότου όλες οι εντολές της ουράς έχουν ολοκληρωθεί. Είναι ένα

σημείο συγχρονισμού.

• Barrier: clEnqueueBarrier(cl command queue). Λαμβάνει ως όρισμα μία ουρά
εντολών και τοποθετεί ένα σημείο συγχρονισμού (φράγμα), το οποίο διαβεβαιώνει ότι

όλες οι προγενέστερες εντολές της ουράς, θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από άλλη

μεταγενέστερη εκτέλεση εντολής.

Αρκετές συναρτήσεις του OpenCL, όπως οι clEnqueueReadBuffer() και clEnqueueWrite-
Buffer(), έχουν μία boolean παράμετρο για να καθορίσουν αν είναι τύπου blocking. Αυτό
παρέχει μία αναστέλλουσα λειτουργία για τον host, ώστε να μπορεί να μπλοκαριστεί η λει-
τουργία του.

Αν το όρισμα blocking είναι TRUE, τότε το OpenCL τοποθετεί μία λειτουργία (π.χ. α-
νάγνωσης/εγγραφής) χρησιμοποιώντας ένα δείκτη από τον host. Ο δείκτης μπορεί να ξα-
ναχρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή εφόσον η κλήση της συνάρτησης επιστρέψει. Στην

άλλη περίπτωση που το όρισμα έχει τη τιμή FALSE, το OpenCL θα τοποθετήσει μία λει-
τουργία non-blocking σε ένα δείκτη του host, και θα επιστέψει αμέσως. Ο δείκτης δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από την εφαρμογή μετά την επιστροφή της συνάρτη-

σης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συμβάντα (αναλύονται σε επόμενη ενότητα 4.2.1) της

non-blocking συνάρτησης, για να βεβαιωθεί ότι έχει ολοκληρώσει τη λειτουργία της.

4.2 Ειδικός συγχρονισμός ανά συνάρτηση

Οι προηγούμενες OpenCL συναρτήσεις συγχρονισμού που αναφέρθηκαν (ενότητα 4.1), α-
φορούν τις ουρές εντολών. Από την άλλη, ο ειδικός συγχρονισμός, αφορά τον συγχρονισμό

συναρτήσεων και βασίζεται στα συμβάντα του OpenCL. Είναι ένας ρητός συγχρονισμός, και
χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ουρά εντολών εκτός σειράς, ή όταν υπάρχουν πολλαπλές ουρές

[2].

4.2.1 Συμβάντα (OpenCL events)

Τα συμβάντα OpenCL, είναι ειδικοί τύποι δεδομένων, οι οποίοι επιστρέφουν την κατάσταση
μίας λειτουργίας, όπως για παράδειγμα μίας εντολής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες

της εντολές που ξεκινάνε με το πρόθεμα “clEnqueue”, όπως η clEnqueueNDRangeKernel(),
για αναφορά στην εκτέλεση του kernel, η clEnqueue{Read|Write}Buffer(), για αναφορά σε
ανάγνωση και εγγραφή αντικειμένων μνήμης, κ.α. Η κατάσταση μίας εντολής μπορεί να πάρει

τις τιμές CL QUEUED (η εντολή έχει τοποθετηθεί στην ουρά), CL SUBMITTED (η
εντολή έχει υποβληθεί στην αντίστοιχη συσκευή από τον host), CL RUNNING (η συσκευή
εκτελεί την εντολή) και CL COMPLETE (η εντολή έχει ολοκληρώσει την εκτέλεση της)
[21].

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα συμβάντα χρησιμοποιούνται για την προβολή των βημάτων

εκτέλεσης μίας εντολής. ΄Οταν καλούνται συναρτήσεις του API, που χρησιμοποιούνται για



22 Συγχρονισμός και χρονομέτρηση

τοποθέτηση εντολών στην ουρά, τότε ένα αντικείμενο συμβάντος (event object) επιστέφεται
στο όρισμα event της συνάρτησης. Σε περίπτωση σφάλματος, τοποθέτησης της εντολής στην
ουρά, δεν επιστρέφεται αντικείμενο συμβάντος. Πληροφορίες σχετικά με ένα αντικείμενο

συμβάντος και τα συσχετιζόμενα μέρη του, δίνονται με τη συνάρτηση clGetEventInfo().
Τέτοιου είδους είναι, η ουρά εντολών που συσχετίζεται με το αντικείμενο συμβάντος, το

context, ο τύπος της εντολής και η κατάσταση εκτέλεσης της. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την συνάρτηση, μπορούν να βρεθούν στο κεφάλαιο 5.9 του [21].

Παρακάτω θα δοθεί ένα παράδειγμα συμβάντων του OpenCL, για να γίνει πιο κατανοητή
η λειτουργία τους. Με τη συνάρτηση clEnqueueNDRangeKernel(), όπως θα δούμε και
παρακάτω στην ενότητα 5.1.2.3, γίνεται η ένταξη του kernel προς εκτέλεση στη συσκευή. Τα
τελευταία τρία ορίσματα της συνάρτησης αναφέρονται στα συμβάντα (αναλυτικές πληροφορίες

σχετικά με τη συνάρτηση βρίσκονται στο παράρτημα Αʹ, σελ. 116), όπως απεικονίζεται και

στο σχήμα 4.3. Πιο συγκεκριμένα, τα ορίσματα num events in wait list και event wait list
, καθορίζουν τον αριθμό και τα συμβάντα τα οποία θα πρέπει να εκτελεστούν πριν από τη

συγκεκριμένη εντολή, ενώ το όρισμα event , επιστρέφει ένα αντικείμενο συμβάντος για τη
συγκεκριμένη εντολή.

Σχήμα 4.3: 1 - Παράδειγμα συμβάντων στη συνάρτηση clEnqueueNDRangeKernel().

(πηγή Tim Matson, Intel (OpenCL tutorial, HiPEAC’11)

Τα συμβάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβάλουν περιορισμούς σχετικά με τη

σειρά εκτελέσεων των kernel. Το σχήμα 4.4, δίνει ένα τέτοιο παράδειγμα. Υπάρχουν τρεις
εκτελέσεις, ο kernel1, kernel2 και kernel3. Για τις εκτελέσεις των δύο πρώτων, δεν υπάρχουν
κάποιοι περιορισμοί, απλά τα συμβάντα πού επιστρέφονται αποθηκεύονται σε ένα πίνακα, τον

k events[2] . Από την άλλη, υπάρχει περιορισμός εκτέλεσης του τρίτου kernel, ο οποίος θα
πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθούν οι δύο πρώτοι, kernel1 και kernel2, πριν ξεκινήσει η
εκτέλεση του.

΄Ενα ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί είναι, γιατί να χρησιμοποιήσουμε συμβάντα και όχι

κάποιο φράγμα (barrier); ΄Οπως έχει ειπωθεί ήδη, το φράγμα ορίζει ένα σημείο συγχρονισμού,
όπου εντολές αναμένουν σε αυτό, έως ότου όλες φτάσουν στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι

βολικό όταν υπάρχει ουρά εντολών σε σειρά. Από την άλλη τα συμβάντα είναι πιο ευέλικτα

και χρήσιμα όταν χρησιμοποιούνται ουρές εντολών εκτός σειράς, ή όταν χρησιμοποιούνται

πολλαπλές ουρές που ανήκουν στο ίδιο context. Τα συμβάντα μεταφέρουν περισσότερες
πληροφορίες σε σχέση με ένα φράγμα, που αναγνωρίζει μόνο αν έχει ολοκληρωθεί κάτι ή

όχι [17].
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Σχήμα 4.4: 2 - Παράδειγμα συμβάντων στη συνάρτηση clEnqueueNDRangeKernel().

(πηγή Tim Matson, Intel (OpenCL tutorial, HiPEAC’11)

΄Ενα καινούργιο χαρακτηριστικό που προσφέρει το OpenCL 1.1, είναι η δημιουργία συμβάν-
των χρήστη, τα οποία ορίζονται από την εφαρμογή και όχι από συναρτήσεις του OpenCL,
όπως αυτές που ξεκινάνε με πρόθεμα το “clEnqueue”. Τα συμβάντα χρήστη αρχικοποιο-
ύνται με την συνάρτηση clCreateUserEvent(). ΄Οταν δημιουργείται ένα τέτοιο συμβάν, έχει
τιμή κατάστασης την CL SUBMITTED και αυτή μπορεί να αλλάξει τιμή με τη συνάρτηση
clSetUserEventStatus(). Μπορεί να λάβει μία έγκυρη τιμή συμβάντος και μπορεί να τεθεί
στην κατάσταση CL COMPLETE μόνο μία φορά [17].

Τέτοιου είδους συμβάντα χρήστη, μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα. ΄Εστω για παράδειγμα

ότι χρειάζεται να γράψουμε στη συσκευή μετά από ένα σύνθετο υπολογισμό που γίνεται στο

host. Παρακάτω δίνεται ο αντίστοιχος κώδικας (Listings 4.1).

// Create user event which will start the write of buf1

user_event = clCreateUserEvent(ctx , NULL);

clEnqueueWriteBuffer( cq , buf1 , CL_FALSE , ..., 1, &user_event , NULL);

//The write of buf1 is now enqued and waiting on user_event

X = foo(); //Lots of complicated host processing code

clSetUserEventStatus(user_event , CL_COMPLETE);

//The clEnqueueWriteBuffer to buf1 can now proceed as per OP of foo()

Listing 4.1: Παράδειγμα χρήσης συμβάντων χρήστη. (OpenCL user events)

4.3 Μέτρηση χρόνου εκτέλεσης

Το πακέτο OpenCL προσανατολίζεται στην καλύτερη απόδοση, και ως εκ τούτου η ανάλυση
της απόδοσης είναι ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης εφαρμογών του. Είναι πολύ ση-

μαντικό να μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια και με σωστό τρόπο η απόδοση μίας εφαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά τη μέτρηση του χρόνου εκτέλεσης των kernel και OpenCL
κλήσεων, υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης τους. Είτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν CPU
χρονομετρητές, είτε GPU, οι οποίοι βασίζονται στα συμβάντα [4].
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4.3.1 Profiling και μέτρηση χρόνου από την GPU

Τα συμβάντα OpenCL μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποθηκεύσουν πληροφορίες σχε-
τικά με το χρόνο εκτέλεσης, ο οποίος επιστρέφεται από τη συσκευή. Για να ενεργοποιηθεί

αυτή η λειτουργία, θα πρέπει να γίνει ενεργό το profiling που παρέχει το OpenCL, τοποθε-
τώντας την τιμή CL QUEUE PROFILING ENABLE στο όρισμα properties της συ-
νάρτησης clCreateCommandQueue() (δες παράρτημα Αʹ, σελ. 107) κατά την δημιουργία της.
΄Ετσι όταν τεθεί ενεργό το profiling, κλήσεις συναρτήσεων, όπως των clEnqueueNDRan-
geKernel() και clEnqueueReadBuffer() θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο
εκτέλεσης τους [18].

Εφόσον η λειτουργία profiling είναι σε ισχύς, με τη συνάρτηση clGetEventProfilingInfo(),
μπορούν να τεθούν ερωτήματα και να αντληθούν πληροφορίες profiling σχετικά με την εντολή
που συσχετίζεται με το συγκεκριμένο event. Μία αναλυτική περιγραφή της συνάρτησης
γίνεται στο παράρτημα Αʹ (σελ. 118). Οι πληροφορίες που μπορούν να ζητηθούν είναι:

• CL PROFILING COMMAND QUEUED: Ο χρόνος σε nanosecond, όταν η εν-
τολή τοποθετείται σε μια ουρά εντολών από τον host.

• CL PROFILING COMMAND SUBMIT : Ο χρόνος σε nanosecond, όταν η εν-
τολή έχει τοποθετηθεί σε μια συσκευή υπολογισμού (compute device).

• CL PROFILING COMMAND START : Ο χρόνος σε nanosecond, όταν η εντο-
λή ξεκινά την εκτέλεση της στη συσκευή.

• CL PROFILING COMMAND END: Ο χρόνος σε nanosecond, όταν η εντολή
έχει ολοκληρώσει την εκτέλεση της στη συσκευή.

Οι πληροφορίες χρόνου που επιστέφονται, είναι τύπου cl ulong. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι μετρήσεις χρόνου σε GPU, είναι ανεξάρτητες του λειτουργικού συστήματος [4]. Παρακάτω
δίνεται ένα παράδειγμα μέτρησης χρόνου (Listing 4.2) κατά την εκτέλεση ενός kernel [17].

cl_event prof_event;

cl_command_queue comm;

comm = clCreateCommandQueue(context , device_id ,

CL_QUEUE_PROFILING_ENABLE , &err);

err = clEnqueueNDRangeKernel(comm , kernel ,nd , NULL , global , NULL , 0,

NULL , prof_event);

clFinish(comm);

err = clWaitForEvents (1, &prof_event );

cl_ulong start_time , end_time;

size_t return_bytes;

err = clGetEventProfilingInfo(prof_event ,CL_PROFILING_COMMAND_QUEUED ,

sizeof(cl_ulong) ,&start_time , &return_bytes);

err = clGetEventProfilingInfo(prof_event ,CL_PROFILING_COMMAND_END ,sizeof

(cl_ulong) ,&end_time ,& return_bytes);
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run_time =(double)(end_time - start_time);

Listing 4.2: Παράδειγμα χρήσης profiling, για μέτρηση χρόνου.

4.3.2 Μέτρηση χρόνου με CPU χρονομετρητές

Εκτός από τα συμβάντα του OpenCL, μέτρηση του χρόνου εκτέλεσης μπορεί να γίνει με
οποιοδήποτε CPU χρονομετρητή στο πρόγραμμα host. Πιο συγκεκριμένα, στα πειράματα
που αναλύονται στη παρούσα διπλωματική εργασία, η μέτρηση χρόνου γίνεται με τη συνάρ-

τησηMPI Wtime(), του πρωτοκόλλου επικοινωνίαςMPI, αντί για της κλασικής συνάρτησης
clock() της C, λόγω της καλύτερης ανάλυσης χρόνου που προσφέρει.

΄Ενα πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, κατά την

χρήση CPU χρονομετρητών, είναι ότι πολλές από της κλήσεις συναρτήσεων του OpenCL
μπορεί να είναι non-blocking. Αυτό συνεπάγεται ότι επιστρέφουν τον έλεγχο πίσω στο host,
χωρίς απαραίτητα να έχουν ολοκληρώσει την λειτουργία τους. Για παράδειγμα, στις συναρ-

τήσεις μεταφοράς δεδομένων, όπως η clEnqueueReadBuffer() και clEnqueueWriteBuffer(),
υπάρχει ρητή παράμετρος που προσδιορίζει αν οι κλήσεις θα είναι blocking ή non-blocking.
Στην περίπτωση που είναι blocking, χρονομετρητές CPU μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
ασφάλεια. Από την άλλη τέτοιου είδους επιλογές δεν προσφαίρονται σε συναρτήσεις εκτέλε-

σης kernel, όπως η clEnqueueNDRangeKernel (). ΄Ολες οι συναρτήσεις τέτοιου είδους είναι
non-blocking, έτσι η επιστροφή τους δεν σημαίνει αυτόματα και την ολοκλήρωση εκτέλεσης
τους στις συσκευές. Ως εκ τούτου, για να γίνει μία ακριβής μέτρηση χρόνου εκτέλεσης

μίας εντολής, ή ενός συνόλου εντολών, είναι απαραίτητο να γίνει συγχρονισμός του νήματος

CPU, με την GPU, καλώντας την εντολή clFinish(). Η συνάρτηση θα πρέπει να τοποθετη-
θεί ακριβώς πρίν από την έναρξη και το τέλος των χρονομετρητών CPU, και αναστέλλει τη
λειτουργία του CPU νήματος, έως ότου όλες οι προηγούμενες κλήσεις έχουν ολοκληρωθεί
[4].
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Κεφάλαιο 5

Παράδειγμα Πολλαπλασιασμού

Πινάκων με τη χρήση του OpenCL

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ένα τυπικό παράδειγμα πολλαπλασιασμού πινάκων

με τη χρήση του OpenCL. Αναλύονται τρεις εκδοχές του προγράμματος, μέσω των οποίων
επιτυγχάνεται σταδιακά η βελτιστοποίηση της απόδοσης, χρησιμοποιώντας κάθε φορά δια-

φορετικές τεχνικές. Θα γίνει κατανοητή επίσης η διάσπαση ενός προβλήματος σε περαιτέρω

υπό-προβλήματα και το πως αυτά μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα, με απώτερο σκοπό

την συνολική καλύτερη απόδοση της εφαρμογής.

5.1 Παράδειγμα 1ο

Στο πρώτο παράδειγμα, θα γίνει ο πολλαπλασιασμός δύο πινάκων διαστάσεων 3 × 3 με την
χρήση του OpenCL. ΄Οπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, μία εφαρμογή OpenCL
αποτελείται από δύο μέρη. Το πρόγραμμα που εκτελείται στο host (CPU) και το πρόγραμμα
που εκτελείται στις συσκευές (GPU). Αρχικά θα γίνει η ανάλυση του προγράμματος host και
έπειτα θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα kernel, το οποίο είναι υλοποιημένο σε γλώσσα OpenCL
C.

5.1.1 Βασική δομή προγράμματος host

Το πρόγραμμα host ελέγχει και συντονίζει την εκτέλεση των kernel στις διάφορες συσκευές,
είναι γραμμένο κυρίως σε γλώσσα προγραμματισμού C, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης
του και σε άλλες γλώσσες όπως η C++, η Python και η Java.

Καταρχάς θα αναφερθεί η βασική δομή που θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα σε γλώσσα

C, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το μέρος του κώδικά που αφορά το OpenCL. Δηλαδή θα
αναλυθούν τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν, ώστε να επιτευχθεί ο πολλαπλασιασμός δύο

πινάκων 3 × 3. Πρώτα απ΄ όλα, θα πρέπει να καθοριστεί χώρος στη μνήμη για τους δύο
πίνακες που θα πολλαπλασιαστούν, έστω ότι είναι ο Α και ο Β. ΄Επειτα θα πρέπει να γίνει η

αρχικοποίηση των δύο πινάκων με κάποιο τρόπο. Στο παράδειγμα που αναλύεται, υπάρχει η

χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών για αυτό το σκοπό. Ο καθορισμός μνήμης θα πρέπει να
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γίνει και για τον τελικό πίνακα C, όπου θα περιέχει το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού. Το
επόμενο βήμα είναι η ίδια η λειτουργία του πολλαπλασιασμού, όπου θα αποδίδει το αποτέλεσμα

της πράξης στον πίνακα C. Τέλος θα πρέπει να γίνει η εκτύπωση του αποτελέσματος και ο
καθαρισμός της μνήμης που έχει δεσμευτεί.

#include <oclUtils.h> // except for #include <CL/cl.h>

Listing 5.1: Εισαγωγή αρχείου κεφαλίδας για το OpenCL

Σχήμα 5.1: Διάγραμμα λειτουργίας του προγράμματος host.

Το σχήμα 5.1 περιέχει τα βασικά βήματα για την υλοποίηση του αλγορίθμου. Κάθε μια

λειτουργία του προγράμματος μπορεί να απεικονιστεί με ένα κουτί. Παρατηρείται ότι στην

εικόνα τα τέσσερα από τα πέντε βήματα είναι σε διακεκομμένα πλαίσια, αυτά του καθορισμού

μνήμης για τους πίνακες, της αρχικοποίησης για τους δύο βασικούς, της εκτύπωσης του

πίνακα που περιέχει το αποτέλεσμα και τέλος ο καθαρισμός της μνήμης που έχει δεσμευτεί.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αντίστοιχος κώδικας υλοποίησης (Listing: 5.2).

// Multiply two matrices A * B = C

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#define WA 3 // width of table A

#define HA 3 // height of table A

#define WB 3 // width of table B

#define HB 3 // height of table B

#define WC 3 // width of table C

#define HC 3 // height of table C

// Allocates a matrix with random float entries.

void randomInit(float* data , int size){

for (int i = 0; i < size; ++i)

data[i] = rand() / (float)RAND_MAX;

}

// ///////////////////////////////////////////////////////

// Program main

// ///////////////////////////////////////////////////////

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

// set seed for rand()

srand (2006);

// 1. allocate host memory for matrices A and B

unsigned int size_A = WA * HA;

unsigned int mem_size_A = sizeof(float) * size_A;
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float* h_A = (float*) malloc(mem_size_A);

unsigned int size_B = WB * HB;

unsigned int mem_size_B = sizeof(float) * size_B;

float* h_B = (float*) malloc(mem_size_B);

// 2. initialize host memory for matrices A and B

randomInit(h_A , size_A);

randomInit(h_B , size_B);

// 3. print out A and B

printf("\n\nMatrix A\n");

for(int i = 0; i < size_A; i++) {

printf("%f ", h_A[i]);

if(((i + 1) % WA) == 0)

printf("\n");

}

printf("\n\nMatrix B\n");

for(int i = 0; i < size_B; i++) {

printf("%f ", h_B[i]);

if(((i + 1) % WB) == 0)

printf("\n");

}

// 4. allocate host memory for the result C

unsigned int size_C = WC * HC;

unsigned int mem_size_C = sizeof(float) * size_C;

float* h_C = (float*) malloc(mem_size_C);

// 5. Multiplication with OpenCL

...

// 6. print out the results

printf("\n\nMatrix C (Results)\n");

for(int i = 0; i < size_C; i++){

printf("%f ", h_C[i]);

if(((i + 1) % WC) == 0)

printf("\n");

}

printf("\n");

// 7. clean up memory

free(h_A);

free(h_B);

free(h_C);

}

Listing 5.2: Κώδικας του προγράμματος host (παραλείπεται ο κώδικας για το OpenCL)

Ο κώδικας του OpenCL παραλείπεται, και αυτός θα συμπληρωθεί κατά την διάρκεια του
παραδείγματος. ΄Εχει επιλεχθεί αυτός ο τρόπος παρουσίασης για να γίνει πιο κατανοητός ο

επιμερισμός τμημάτων του προγράμματος host, ώστε να μπορεί να απομονωθεί το μέρος που
αφορά το OpenCL για να δοθεί περισσότερη έμφαση σε αυτό.
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5.1.2 Μέρος OpenCL στο πρόγραμμα host

Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί και θα αναπτυχθεί λεπτομερώς το μέρος του κώδικα από

το πρόγραμμα host που αφορά το OpenCL (σχήμα 5.2). Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα
OpenCL context, όπου θα συσχετίζονται με αυτό συσκευές, kernel, αντικείμενα προγράμ-
ματος, αντικείμενα μνήμης και μία ουρά εντολών. ΄Ολα τα παραπάνω πραγματοποιούνται στο

host πρόγραμμα με τη χρήση συναρτήσεων και εντολών από το OpenCL API.

Σχήμα 5.2: Διάγραμμα λειτουργίας του προγράμματος host (τμήμα OpenCL)

Για την χρήση συναρτήσεων του OpenCL API, θα χρειαστεί να γίνει εισαγωγή αρχείου
κεφαλίδας cl.h (ή opencl.h για την περίπτωση συστήματος apple) [25].

#include <oclUtils.h> // except for #include <CL/cl.h>

Listing 5.3: Εισαγωγή αρχείου κεφαλίδας για το OpenCL

Παρατηρείται ότι στο πρόγραμμα έγινε η εισαγωγή αρχείου κεφαλίδας#include < oclUtils.h >
αντί του προκαθορισμένου #include < CL/cl.h >. Αυτό το αρχείο είναι ορισμένο από την
Nvidia και εκτός από το προκαθορισμένο αρχείο κεφαλίδας του OpenCL, περιλαμβάνει και
κάποιες άλλες ειδικές συναρτήσεις που έχει κατασκευάσει η Nvidia για περισσότερη ευκολία
[8].

Σε αυτό το σημείο για την καλύτερη κατανόηση, το κομμάτι κώδικα που αφορά την υλοποίηση

του OpenCL στο πρόγραμμα host θα χωριστεί σε διάφορα βασικά τμήματα-λειτουργίες, όπου
και αυτά με την σειρά τους θα περιλαμβάνουν και κάποια άλλα υπό-τμήματα, όπως φαίνεται

στο σχήμα 5.3. ΄Εχουμε τα εξής μέρη:

1. Αρχικοποίηση του OpenCL

• Λήψη πληροφοριών σχετικά με την πλατφόρμα και τις διαθέσιμες συσκευές στο host.

• Επιλογή συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

• Δημιουργία ενός OpenCL context.

• Δημιουργία μίας ουράς εντολών.

• Δημιουργία buffer αντικειμένων μνήμης για την καταχώρηση των δύο πινάκων.

2. Φόρτωση του πηγαίου κώδικα kernel και μεταγλώττιση του.

• Δημιουργία ενός αντικειμένου program.
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• Φόρτωση του πηγαίου κώδικα του kernel και η μεταγλώττιση του.

• Δημιουργία αντικειμένου kernel.

3. Εκτέλεση του kernel αντικειμένου.

• Θέτονται τα ορίσματα για την συνάρτηση kernel.

• Ορισμός του χώρου εργασίας NDRange.

• Εκτέλεση του kernel.

Σχήμα 5.3: Τα βασικά τμήματα-λειτουργίες του OpenCL στο πρόγραμμα host.

4. Επιστροφή αποτελέσματος από τη συσκευή [25].

5.1.2.1 Αρχικοποίηση του OpenCL

΄Ενα βασικό βήμα για την αρχικοποίηση του OpenCL είναι η δημιουργία μία πλατφόρμας.
Είναι ο host μαζί με μία συλλογή από συσκευές που διαχειρίζονται από το OpenCL και
επιτρέπουν σε μία εφαρμογή να μοιράζεται τους πόρους και να εκτελεί συναρτήσεις kernel.
Οι πλατφόρμες αντιπροσωπεύονται από αντικείμενα cl platform [3]. Με την συνάρτηση
clGetP latformIDs() αρχικοποιούμε μία πλατφόρμα. Συνήθως αυτή η συνάρτηση καλείται
εις διπλούν, με την πρώτη κλήση να γίνεται για να ληφθεί το πλήθος από πλατφόρμες που

υπάρχουν στο σύστημα και την δεύτερη για να αρχικοποιηθεί το αντικείμενο της πλατφόρμας.

Ενδιάμεσα από τις δύο κλήσεις θα πρέπει να καθοριστεί και ο χώρος μνήμης που απαιτείται

για αυτές [19]. Παρακάτω παρουσιάζεται ο αντίστοιχος κώδικας.

// OpenCL specific variables

cl_uint numPlatforms = 0; // Number of Platforms

cl_platform_id *platforms; // Platform object

cl_int errcode; // Variable for errors

// Setting up the platform

//Learn how many platforms there are.

errcode = clGetPlatformIDs (0, NULL , &numPlatforms);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clGetPlatformIDs failed\n");

exit(-1);

}

// Allocate enough space for each platform.

platforms = (cl_platform_id *) malloc(numPlatforms*sizeof(cl_platform_id))

;
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//Fill in the platforms.

clGetPlatformIDs(numPlatforms , platforms , NULL);

Listing 5.4: Αρχικοποίηση του OpenCL: Δημιουργία πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συνάρτηση clGetP latformIDs() και τα ορίσματα
της παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα Αʹ (σελ. 101).

΄Επειτα θα πρέπει να ερωτηθεί και να ληφθεί ο αριθμός των διαθέσιμων συσκευών που υπάρ-

χουν στην πλατφόρμα, οι οποίες αντιπροσωπεύονται από αντικείμενα τύπου cl device. Αυτό
πραγματοποιείται με τη συνάρτηση clGetDeviceIDs() [21], οπού αναλύεται λεπτομερώς και
αυτή στο παράρτημα Αʹ (σελ. 102). Και εδώ, η κλήση της συνάρτησης θα πρέπει να γίνει

δύο φορές, με την πρώτη να γίνεται για τον καθορισμό αριθμού συσκευών και τη δεύτερη

για την αρχικοποιήση αυτών [19]. Παρακάτω παρουσιάζεται ο αντίστοιχος κώδικας.

// OpenCL specific variables

cl_uint numDevices = 0; // Number of Devices

cl_device_id *devices; // Device object

// Setting up devices

//Learn how many devices there are.

errcode = clGetDeviceIDs(platforms [0], CL_DEVICE_TYPE_GPU , 0, NULL , &

numDevices);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf(" clGetDeviceIDs failed\n");

exit(-1);

}

// Allocate space for the devices.

devices = (cl_device_id *) malloc(numDevices*sizeof(cl_device_id));

//Fill in the devices.

clGetDeviceIDs(platforms [0], CL_DEVICE_TYPE_GPU , numDevices , devices ,

NULL);

Listing 5.5: Αρχικοποίηση του OpenCL: Επιλογή συσκευών.

Επόμενο βήμα για την αρχικοποίηση του OpenCL είναι η δημιουργία ενός context. ΄Ενα con-
text δημιουργείται με μία ή περισσότερες συσκευές και χρησιμοποιείται για την διαχείριση
αντικειμένων του OpenCL, όπως είναι οι ουρές εντολών, τα αντικείμενα μνήμης και προγράμ-
ματος και τα αντικείμενα kernel για την εκτέλεση στις διάφορες συσκευές. Αντιπροσωπεύεται
από αντικείμενα cl context, και αρχικοποιείται με την συνάρτηση clCreateContext() [21].
Πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την συνάρτηση δίνονται στο παράρτημα Αʹ (σελ. 105). Πα-

ρακάτω παρατίθεται ο αντίστοιχος κώδικας για τη δημιουργία πλαισίου εργασίας (context).

// OpenCL specific variables

cl_context clGPUContext; // Context object

/* Create Context with a device , which can manage objects such as command

-queues , memory , program , kernels. */

clGPUContext = clCreateContext(NULL , numDevices , devices , NULL , NULL , &

errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS || clGPUContext == NULL) {

printf("clCreateContext failed\n");

exit(-1);
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}

Listing 5.6: Αρχικοποίηση του OpenCL: Δημιουργία context.

Μέτα την δημιουργία του context, ακολουθεί η κατασκευή ουράς εντολών. ΄Οπως προανα-
φέρθηκε τα αντικείμενα του OpenCL δημιουργούνται μέσω ενός context. Οι λειτουργίες
σε αυτά τα αντικείμενα επιτυγχάνονται μέσω διάφορων εντολών και λειτουργιών, όπου αυ-

τές θα πρέπει να ανήκουν σε μία ουρά εντολών, λεγόμενη και ως command queue. Μία
ουρά εντολών καθορίζει μία συσχέτιση ανάμεσα σε ένα context και μία συσκευή [21]. Η
συνάρτηση για τη δημιουργία μίας τέτοιας ουράς είναι η clCreateCommandQueue() και
περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα Αʹ (σελ. 107). Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας για

την δημιουργία της ουράς εντολών.

// OpenCL specific variables

cl_command_queue clCommandQue; // Command queue

// Create a command -queue

clCommandQue = clCreateCommandQueue(clGPUContext , devices [0], 0, &

errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS || clCommandQue == NULL) {

printf("clCreateCommandQueue failed\n");

exit(-1);

}

Listing 5.7: Αρχικοποίηση του OpenCL: Δημιουργία ουράς εντολών.

Το τελευταίο που απομένει, είναι η δέσμευση μνήμης στη συσκευή για την καταχώρηση των

πινάκων και η αντιγραφή δεδομένων σε αυτή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν

buffer αντικείμενα μνήμης τύπου cl mem συσχετιζόμενα με το context [19]. Απαιτούνται
τρία τέτοια αντικείμενα, εκ των οποίων τα δύο θα αρχικοποιηθούν, ενώ το τρίτο θα είναι

κενό επειδή αργότερα θα μπει σε αυτό το αποτέλεσμα της πράξης. Η συνάρτηση που χρησι-

μοποιείται είναι η clCreateBuffer() και αναλύεται περαιτέρω στο παράρτημα Αʹ (σελ. 108).
Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας για την δημιουργία αντικειμένων μνήμης.

// OpenCL device memory for matrices

cl_mem d_A;

cl_mem d_B;

cl_mem d_C;

//Setup device memory

d_C = clCreateBuffer(clGPUContext , CL_MEM_READ_WRITE , mem_size_C , NULL ,

&errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS || d_C == NULL){

printf("clCreateBuffer failed\n");

exit(-1);

}

d_A = clCreateBuffer(clGPUContext , CL_MEM_READ_WRITE |

CL_MEM_COPY_HOST_PTR , mem_size_A , h_A , &errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS || d_A == NULL){

printf("clCreateBuffer failed\n");

exit(-1);

}

d_B = clCreateBuffer(clGPUContext , CL_MEM_READ_WRITE |

CL_MEM_COPY_HOST_PTR , mem_size_B , h_B , &errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS || d_B == NULL){
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printf("clCreateBuffer failed\n");

}

Listing 5.8: Αρχικοποίηση του OpenCL: Δημιουργία αντικειμένων μνήμης.

Παρόλο που το OpenCL προσφέρει συναρτήσεις για τη μεταφορά δεδομένων από τον host
προς την συσκευή, παρατηρείται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δε χρησιμοποιούνται. Πιο

συγκεκριμένα η συνάρτηση clEnqueueWriteBuffer() παραλείπεται και η αντιγραφή των
δεδομένων για τους δύο πίνακες Α και Β γίνεται έμμεσα χρησιμοποιώντας ένα δείκτη αν-

τιγραφής από τον host ως παράμετρο (CL MEM COPY HOST PTR), και έχοντας στο
τέταρτο όρισμα τον αντίστοιχο δείκτη του πίνακα [20].

5.1.2.2 Φόρτωση πηγαίου κώδικα του kernel και μεταγλώττιση του

Μέχρι στιγμής η αρχικοποίηση του OpenCL έχει ολοκληρωθεί και θα αναλυθεί λεπτομερώς
πως γίνεται η φόρτωση του πηγαίου κώδικα kernel και η μεταγλώττιση του. Το πρώτο
πράγμα που θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, είναι η διαφορά μεταξύ του OpenCL kernel και του
OpenCL αντικείμενο προγράμματος.

΄Οπως έχει προαναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα kernel είναι συναρτήσεις που καλο-
ύνται από τον host και εκτελούνται στη συσκευή αναγνωριζόμενα από το προσδιοριστικό
kernel. Αυτές οι συναρτήσεις βρίσκονται συνήθως έξω από το πρόγραμμα του host, στο
πρόγραμμα kernel, το οποίο είναι προέκτασης .cl και είναι υλοποιημένο σε γλώσσα OpenCL
C. Από την άλλη, σύμφωνα με το επίσημο εγχειρίδιο του OpenCL [21], ένα αντικείμενο
προγράμματος είναι μία συλλογή από kernel, τα οποία μπορεί να είναι είτε με την μορφή
πηγαίου κώδικά είτε με την την μορφή δυαδικού προ-μεταγλωττισμένου αρχείου. Επίσης,

ένα αντικείμενο προγράμματος μπορεί να περιέχει και άλλες βοηθητικές συναρτήσεις καθώς

επίσης και δεδομένα σταθερών τα οποία συνεργάζονται με τις συναρτήσεις kernel.

Στο παράδειγμα που αναλύεται χρησιμοποιείται η συνάρτηση clCreateProgramWithSource()
για την δημιουργία ενός αντικειμένου προγράμματος, φορτώνοντας τον πηγαίο κώδικα που

βρίσκεται σε μία μεταβλητή συμβολοσειράς, τη source, και συσχετίζοντας τη συσκευή με
αυτό το αντικείμενο έμμεσα μέσω του context όπου παίρνει ως όρισμα. Περισσότερες λεπτο-
μέρειες για τη συνάρτηση βρίσκονται στο παράρτημα Αʹ (σελ. 112). Παρακάτω παρατίθεται

ο αντίστοιχος κώδικας.

// OpenCL specific variables

cl_program clProgram; // Program object

// Load and build OpenCL kernel

//It will have the source code of the kernel.

char *source;

//Name of the kernel file.

const char *sourceFile = "kernel.cl";

//This function reads the source code of the kernel file.

source = readSource(sourceFile);

clProgram = clCreateProgramWithSource(clGPUContext , 1, (const char**)&

source , NULL , &errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clCreateProgramWithSource failed\n");
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exit(-1);

}

Listing 5.9: Φόρτωση πηγαίου κώδικα του kernel και δημιουργία αντικειμένου προγράμματος.

Η συνάρτηση readSource() δεν ανήκει στο OpenCL, αλλά είναι κατασκευασμένη από το
προγραμματιστή και η υλοποίηση της δίνεται στο παράρτημα Βʹ (σελ. 123), όπου και υπάρχει

ολοκληρωμένο το παράδειγμα που αναλύεται σε αυτή την ενότητα.

Επόμενο βήμα είναι η μεταγλώττιση του αντικειμένου προγράμματος OpenCL όπου έχει ήδη
δημιουργηθεί και η σύνδεση του με την συσκευή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η μεταγλώτ-

τιση γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή κατά την εκτέλεση του host προγράμματος, και
με τη χρήση της συνάρτησης clBuildProgram(). Χρησιμοποιείται επίσης και η συνάρτηση
clGetProgramBuildInfo() για να εμφανιστεί η αναφορά της μεταγλώττισης σε περίπτωση
που προκύψει σφάλμα. Παρακάτω παρατίθεται ο αντίστοιχος κώδικας.

cl_int buildErr;

/* Build (compile & link) the program for the devices. Save the return

value in ’buildErr ’

(the following code will print any compilation errors to the screen)*/

buildErr = clBuildProgram(clProgram , numDevices , devices , NULL , NULL ,

NULL);

// If there are build errors , print them to the screen

if(buildErr != CL_SUCCESS) {

printf("Program failed to build.\n");

cl_build_status buildStatus;

for(unsigned int i = 0; i < numDevices; i++) {

clGetProgramBuildInfo(clProgram , devices[i], CL_PROGRAM_BUILD_STATUS

, sizeof(cl_build_status), &buildStatus , NULL);

if(buildStatus == CL_SUCCESS) {

continue;

}

char *buildLog;

size_t buildLogSize;

clGetProgramBuildInfo(clProgram , devices[i], CL_PROGRAM_BUILD_LOG ,

0, NULL , &buildLogSize);

buildLog = (char*) malloc(buildLogSize);

if(buildLog == NULL) {

perror("malloc");

exit(-1);

}

clGetProgramBuildInfo(clProgram , devices[i], CL_PROGRAM_BUILD_LOG ,

buildLogSize , buildLog , NULL);

buildLog[buildLogSize -1] = ’\0’;

printf("Device %u Build Log:\n%s\n", i, buildLog);

free(buildLog);

}

exit (0);

}

else {

printf("No build errors\n");

}

Listing 5.10: Μεταγλώττιση του αντικειμένου προγράμματος.
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Τέλος με τη συνάρτηση clCreateKernel() θα δημιουργηθεί και ένα αντικείμενο τύπου kernel
από το ήδη μεταγλωττισμένο πρόγραμμα. Η παραπάνω συνάρτηση κάνει μία αντιστοίχιση,

ανάμεσα στο όνομα της συνάρτηση kernel και στο αντικείμενο [19]. Αυτό επιτυγχάνεται
περνώντας ως ορίσματα, το ήδη μεταγλωττισμένο αντικείμενο προγράμματος και το όνομα

της kernel συνάρτησης.

// OpenCL specific variables

cl_kernel clKernel; // Kernel object

clKernel = clCreateKernel(clProgram , "matrixMul", &errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clCreateKernel failed\n");

exit(-1);

}

Listing 5.11: Δημιουργία αντικειμένου kernel.

5.1.2.3 Εκτέλεση του kernel αντικειμένου

Αυτή η ενότητα θα αναφερθεί στην εκτέλεση του kernel με σκοπό την λήψη του τελικού
αποτελέσματος. Πριν την εκτέλεση, θα πρέπει να γίνει η αρχικοποίηση των ορισμάτων για

τη συνάρτηση kernel. Δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη η συνάρτηση και αυτό θα γίνει σε
επόμενη ενότητα. Τα ορίσματα της συνάρτησης είναι πέντε, με το πρώτο να είναι ο πίνακας

αποτελέσματος C, το δεύτερο και το τρίτο να είναι οι πολλαπλασιαζόμενοι πίνακες Α και Β
αντίστοιχα, το τέταρτο είναι το πλάτος του πίνακα Α και τέλος το πέμπτο είναι το ύψος του

πίνακα Β. Για τον καθορισμό των παραπάνω πέντε ορισμάτων χρησιμοποιείται η συνάρτηση

clSetKernelArg() [8]. Πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την συγκεκριμένη συνάρτηση δίνονται
στο Παράρτημα Αʹ (σελ. 114). Παρακάτω δίνεται ο αντίστοιχος κώδικας υλοποίησης.

int wA = WA;

int wC = WC;

errcode = clSetKernelArg(clKernel , 0, sizeof(cl_mem), &d_C);

errcode |= clSetKernelArg(clKernel , 1,sizeof(cl_mem), &d_A);

errcode |= clSetKernelArg(clKernel , 2,sizeof(cl_mem), &d_B);

errcode |= clSetKernelArg(clKernel , 3,sizeof(int), (void *)&wA);

errcode |= clSetKernelArg(clKernel , 4,sizeof(int), (void *)&wC);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clSetKernelArg failed\n");

exit(-1);

}

Listing 5.12: Αρχικοποίηση ορισμάτων για τη συνάρτηση kernel.

΄Οταν ένα kernel καθορίζεται από τον host για εκτέλεση, τότε ορίζεται ένας χώρος ευρε-
τηριοποίησης Ν διάστασης για κάθε στιγμιότυπο της συνάρτησης kernel και εκτελείται σε
όλα τα σημεία αυτού του χώρου. Κάθε τέτοιο στιγμιότυπο ονομάζεται work-item, το οπο-
ίο είναι στην ουσία ένα νήμα εκτέλεσης προσδιοριζόμενο μοναδικά από ένα προσδιοριστικό

globaID. ΄Ολα τα νήματα εκτελούν τον ίδιο κώδικα παράλληλα, αλλά πάνω σε διαφορετικά
δεδομένα ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα ο παραλληλισμός. Επίσης τα work-item μπο-
ρούν να οργανωθούν σε ομάδες νημάτων τα λεγόμενα work-group, όπου και εδώ υπάρχει η
ίδια τοπολογία ευρετηριοποίησης Ν διάστασης. Αυτή η οργάνωση γίνεται για να μπορεί να
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υπάρχει μία πιο γενική αφαίρεση του χώρου ευρετηριοποίησης, ώστε να γίνεται πιο εύκολη η

επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων work-item [21].

Στο παράδειγμα που αναλύεται θα πρέπει να οριστεί ένας δισδιάστατος χώρος ευρετηριοπο-

ίησης για τα work-item και work-group, δηλαδή το Ν θα ισούται με δύο. Πιο συγκεκριμένα
ο χώρος θα είναι διάστασης 3× 3, υποστηρίζοντας έτσι εννέα work-item όπου είναι αρκετά
για τον πολλαπλασιασμό των δύο πινάκων. Επίσης, η ομαδοποίηση των εννέα νημάτων θα

γίνει σε ένα και μοναδικό work-group και αυτό επίσης διάστασης 3× 3. Στο παράδειγμα οι
μεταβλητές localWorkSize[2] και globalWorkSize[2] δηλώνουν τις δεσμεύσεις που γίνονται
για τα work-group και τα work-item αντίστοιχα.

Επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση όλων των νημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση της

συνάρτησης clEnqueueNDRangeKernel(), όπου γίνεται ένταξη της εντολής εκτέλεσης του
kernel στην ουρά εντολών. Περισσότερα για την συνάρτηση αναφέρονται στο παράρτημα Αʹ
(σελ. 116). Παρακάτω παρατίθεται ο αντίστοιχος κώδικας ορισμού του χώρου ευρετηριοπο-

ίησης NDRange για τα νήματα του προγράμματος και η εντολή εκτέλεσης του kernel.

size_t localWorkSize [2], globalWorkSize [2];

localWorkSize [0] = 3;

localWorkSize [1] = 3;

globalWorkSize [0] = 3;

globalWorkSize [1] = 3;

errcode = clEnqueueNDRangeKernel(clCommandQue , clKernel , 2, NULL ,

globalWorkSize , localWorkSize , 0, NULL , NULL);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clEnqueueNDRangeKernel failed\n");

exit(-1);

}

Listing 5.13: Καθορισμός NDRange και εκτέλεση του kernel.

5.1.2.4 Επιστροφή αποτελέσματος από την συσκευή.

Αμέσως μόλις γίνει η εκτέλεση του kernel στη συσκευή, το επόμενο βήμα είναι να προ-
στεθεί μία εντολή στην ουρά, η οποία θα λαμβάνει το αποτέλεσμα από την συσκευή και

θα το αντιγράφει στην μνήμη του host. Αυτό επιτυγχάνεται με την κλήση της συνάρτησης
clEnqueueReadBuffer(). Περισσότερα για την συνάρτηση αναφέρονται στο Παράρτημα
Αʹ (σελ. 110). Παρακάτω δίνεται και ο κώδικας λήψης του αποτελέσματος από την συσκευή.

// Retrieve result from device

errcode = clEnqueueReadBuffer(clCommandQue , d_C , CL_TRUE , 0, mem_size_C ,

h_C , 0, NULL , NULL);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clEnqueueNDRangeKernel failed\n");

exit(-1);

}

Listing 5.14: Επιστροφή αποτελέσματος από συσκευή.

΄Ενα βασικό σημείο που δε θα πρέπει να παραληφθεί είναι και η απελευθέρωση των πόρων που

έχουν δεσμευτεί. Κάθε αντικείμενο OpenCL που δημιουργείται με την clCreate...(buffers,
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kernels, queues,...) θα πρέπει να καταστραφεί με τη κλήση της συνάρτησης clRelease...()
[3]. ΄Ετσι, θα πρέπει στο τέλος να προστεθεί και ο παρακάτω κώδικας.

// 6. clean up memory

clReleaseContext(clGPUContext);

clReleaseKernel(clKernel);

clReleaseProgram(clProgram);

clReleaseCommandQueue(clCommandQue);

Listing 5.15: Καθαρισμός μνήμης των αντικειμένων του OpenCL.

5.1.3 Πρόγραμμα kernel

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στο πρόγραμμα όπου η εκτέλεση του συμβαίνει στις συσκευές,

δηλαδή στις κάρτες γραφικών, γνωστό και ως πρόγραμμα kernel. Μέχρι στιγμής από τα
παραπάνω δεν έχει αναφερθεί κάτι σχετικά με την καθ΄ αυτού υλοποίηση αλγορίθμου για το

πολλαπλασιασμού των δυο πινάκων. Στην ενότητα 5.1.2.3, έγινε η υπόθεση ότι το πρόγραμμα

kernel είναι υλοποιημένο, περνώντας τις παραμέτρους για τη λύση της εφαρμογής, θεωρώντας
το έτσι ως ένα μαύρο κουτί. Το πρόγραμμα kernel είναι το βασικότερο της εφαρμογής μας,
είναι στην ουσία ο πυρήνας όπου συμβαίνει η κυριότερη λειτουργία, στην περίπτωση μας ο

πολλαπλασιασμός των δύο πινάκων.

΄Οπως έχει αναφερθεί ξανά, ένα πρόγραμμα kernel είναι υλοποιημένο σε γλώσσα προγραμ-
ματισμού OpenCL C, η οποία είναι ένα υποσύνολο της C με κάποιους περιορισμούς, με
ειδικές λέξεις-κλειδιά και τύπους δεδομένων. ΄Ενα τέτοιο πρόγραμμα εκτός από την βασική

συνάρτηση kernel, η οποία έχει το ειδικό προσδιοριστικό kernel, μπορεί να έχει και άλλες
βοηθητικές συναρτήσεις καθώς επίσης και δεδομένα σταθερών τα οποία συνεργάζονται με

αυτή [21].

Αμέσως μόλις δοθεί ο kernel για εκτέλεση, δημιουργείται ένα στιγμιότυπο για κάθε νήμα
της εφαρμογής. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη του

προγράμματος kernel. ΄Ενα που έχει αναφερθεί ήδη είναι ότι η δήλωση της συνάρτηση kernel
θα πρέπει να ξεκινάει με το ειδικό προσδιοριστικό kernel, επίσης θα πρέπει να έχει επιστρε-
φόμενο τύπο void και τέλος θα πρέπει να οριστεί ο χώρος μνήμης που θα χρησιμοποιηθεί για
κάθε όρισμα της συνάρτησης το οποίο είναι ένα αντικείμενο μνήμης [19]. Παρακάτω παρα-

τίθεται ο κώδικας για τη δήλωση της συνάρτησης kernel με όνομα matrixMul και έχοντας
πέντε ορίσματα, εκ των οποίων τα τρία πρώτα είναι αντικείμενα μνήμης που αποθηκεύονται

στην global περιοχή μνήμης της συσκευής και τα υπόλοιπα δύο δηλώνουν τις διαστάσεις των
πινάκων.

__kernel void matrixMul(__global float* C,

__global float* A,

__global float* B,

int wA , int wB)

Listing 5.16: Δήλωση της συνάρτησης kernel.

Επειδή όλα τα νήματα της εφαρμογής θα εκτελούν τον ίδιο κώδικα, το πρόγραμμα θα πρέπει

να έχει κάποιο μηχανισμό ώστε να επιτρέπει τη διαφοροποίηση ως προς τα δεδομένα που θα

επεξεργαστεί το καθένα. Αυτό επιτυγχάνεται με την κλήση της συνάρτησης get local id(),
όπου επιστρέφει το μοναδικό ID του νήματος μέσα στην ομάδα που ανήκει, δηλαδή μέσα στο
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work-group. Η παραπάνω συνάρτηση παίρνει ως όρισμα τον αριθμό της διάστασης του χώρου
ευρετηριοποίησης. ΄Ετσι επειδή στην εφαρμογή έχει οριστεί η διάσταση των νημάτων να είναι

δύο, η συνάρτηση θα καλεστεί δύο φορές με τις τιμές 0 και 1, ώστε το κάθε νήμα να πάρει
τις συντεταγμένες του στους δύο άξονες x και y, όπου ο συνδυασμός τους θα το ξεχωρίζει
μοναδικά από τα υπόλοιπα νήματα της ομάδας. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εξίσου και

η συνάρτηση get global id(), που επιστρέφει το ID του κάθε νήματος σε ολόκληρο τον
χώρο ευρετηριοποίησης και όχι μόνο σε συγκεκριμένο work-group, αλλά επειδή τυγχάνει
να υπάρχει μόνο μια ομάδα νημάτων, η χρήση και των δύο τρόπων είναι ουσιαστικά η ίδια.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με συναρτήσεις της γλώσσας OpenCL C αναφέρονται
στο παράρτημα Αʹ (δες πίνακα Αʹ.7, σελ. 121). Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας όπου τα

νήματα δύο διαστάσεων λαμβάνουν τις συντεταγμένες τους, δηλαδή το ID τους.

// 2D Thread ID

int tx = get_local_id (0); //col

int ty = get_local_id (1); //row

Listing 5.17: Συντεταγμένες των νημάτων.

΄Οταν η συνάρτηση matrixMul() δοθεί στις συσκευές για εκτέλεση, τότε θα δημιουργηθούν
εννέα νήματα τα οποία θα ανήκουν σε μία ομάδα. Το κάθε νήμα ανάλογα με τους δύο δείκτες

αναγνώρισης του tx και ty, είναι υπεύθυνο να διαβάζει μία γραμμή από τον πίνακα Α και μία
στήλη από τον πίνακα Β και να υπολογίζει το αντίστοιχο στοιχείο του τελικού πίνακα C, όπως
εμφανίζεται στο σχήμα 5.4. Παρακάτω παρουσιάζεται ο αντίστοιχος κώδικας υλοποίησης.

/* value stores the element

that is computed by the thread */

float value = 0;

for (int k = 0; k < wA; ++k){

float elementA = A[ty * wA + k];

float elementB = B[k * wB + tx];

value += elementA * elementB;

}

/* Write the matrix to device memory each

thread writes one element */

C[ty * wA + tx] = value;

Listing 5.18: Διαδικασία του πολλαπλασιασμού πινάκων.

΄Ολος ο παραπάνω κώδικας θα πρέπει να καταχωρηθεί σε ένα νέο αρχείο, ονομαζόμενο

”kernel.cl”. ΄Ολη η υλοποίηση του παραδείγματος που αναλύθηκε στην τρέχουσα ενότητα,
δηλαδή πρόγραμμα host και το πρόγραμμα kernel δίνονται συνολικά στο Παράρτημα Βʹ (σελ.
123).

5.2 Παράδειγμα 2ο

Το παράδειγμα στην ενότητα 5.1 ήταν αρκετά απλό, και παρουσιάστηκε για να αποκτήσει

ο αναγνώστης μία βασική ιδέα σχετικά με την κατασκευή ενός παράλληλου προγράμματος

προγράμματος τύπου SIMD, με τη χρήση του OpenCL. Στη τρέχουσα ενότητα θα επιλυθεί
το ίδιο πρόβλημα πολλαπλασιασμού πινάκων, με την διαφορά ότι τα μεγέθη των δύο πινάκων

θα είναι 1024× 1024 αντί για 3× 3.
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Σχήμα 5.4: Πολλαπλασιασμός πινάκων και ο ρόλος των νημάτων

(πηγή OpenCL Programming Guide for the CUDA Architecture, Nvidia)
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Μία εύκολη και γρήγορη προσέγγιση για την λύση του νέου προβλήματος, θα ήταν να

αλλαχθούν οι σταθερές που είχαμε για τις διαστάσεις των πινάκων, από 3 σε 1024 και να

ξανά μεταγλωττιστεί το πρόγραμμα. Το παραπάνω δεν επαρκεί από μόνο του, και θα πρέπει

να γίνουν και κάποιες επιπλέον αλλαγές. Αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος νημάτων που

υποστηρίζει η κάθε ομάδα work-group. Στο παράδειγμα της ενότητας 5.1 θεωρήθηκε ότι
υπάρχει μία μόνο ομάδα νημάτων διάστασης 3 × 3, η οποία περιλάμβανε όλα τα νήματα
της εφαρμογής, εννέα στο σύνολο τους. Εδώ δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει η ίδια υπόθεση,

δηλαδή να δημιουργηθεί μία ομάδα νημάτων η οποία θα περιέχει το σύνολο όλων των νημάτων,

δηλαδή 1024 × 1024 νήματα. Αυτό γιατί υπάρχει ένα όριο στις κάρτες γραφικών και στον
μέγιστο αριθμό νημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν ανά work-group. Σύμφωνα με το
Παράρτημα Α και C του βιβλίου της Nvidia [6], η κάρτα γραφικών στην οποία δοκιμάστηκε
το τρέχον παράδειγμα (GeForce GTX 280) ανήκει στην κατηγορία δυνατοτήτων 1.3, πράγμα
που σημαίνει ότι υποστηρίζει, το μέγιστο 512 νήματα ανά work-group.

΄Ετσι, για την υλοποίηση της νέας εφαρμογής θα πρέπει να ξανά-αναθεωρηθεί ο τρόπος με

τον οποίο γίνεται η αποσύνθεση και η διάσπαση του προβλήματος. Αντί της ύπαρξης ενός

μόνο work-group για την επεξεργασία του ολόκληρου του πίνακα, θα υπάρχουν πολλαπλές
ομάδες νημάτων, όπου η κάθε μία θα επεξεργάζεται ένα μέρος του. Πιο συγκεκριμένα για την

κάλυψη της ανάγκης πολλαπλασιασμού δύο πινάκων 1024 × 1024, θα πρέπει να υπάρχουν
64 × 64 ομάδες νημάτων, όπου η κάθε μία θα έχει από 16 × 16 νήματα, ακριβώς όπως
απεικονίζεται στην εικόνα 5.5. Παρακάτω παρατίθονται οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε

τμήματα του προγράμματος host, ώστε να λειτουργεί η νέα αναθεωρημένη εφαρμογή. Να
σημειωθεί ότι ο παλαιός κώδικας είναι σε σχόλια, ώστε να είναι προφανείς οι αλλαγές που

γίνονται.

//#define WA 3

//#define HA 3

//#define WB 3

//#define HB WA

//#define WC WB

//#define HC HA

#define WA 1024 // width of table A

#define HA 1024 // height of table A

#define WB 1024 // width of table B

#define HB WA // height of table B

#define WC WB // width of table C

#define HC HA // height of table C

size_t localWorkSize [2], globalWorkSize [2];

// localWorkSize [0] = 3;

// localWorkSize [1] = 3;

// globalWorkSize [0] = 3;

// globalWorkSize [1] = 3;

localWorkSize [0] = 16;

localWorkSize [1] = 16;

globalWorkSize [0] = 1024;

globalWorkSize [1] = 1024;

Listing 5.19: Αλλαγές στο πρόγραμμα host για πολλαπλασιασμό πινάκων 1024× 1024.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο OpenCL ο προγραμματιστής δίνει το συνολικό αριθμό νη-
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μάτων του χώρου ευρετηριοποίησης και το μέγεθος της κάθε ομάδας, ώστε να γίνεται αυ-

τόματα ο υπολογισμός των ομάδων που απαιτούνται από το ίδιο το OpenCL διαιρώντας τον
αριθμό νημάτων και τις ομάδες. ΄Ετσι, θα υπολογιστεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι

ομάδες που απαιτούνται είναι 64× 64.

Σχήμα 5.5: Διάσπαση των νημάτων για τον πολλαπλασιασμό δύο πινάκων μεγέθους 1024×
1024

(πηγή http: // gpgpu-computing4. blogspot. com/ 2009/ 09/ matrix-multiplication-2-opencl.

html )

Από την άλλη θα πρέπει να γίνουν και αλλαγές όσο αφορά τον κώδικα του προγράμματος

kernel. Η μόνη διαφορά σε σχέση με αυτόν του παραδείγματος 5.1, είναι η χρησιμοποίηση
της συνάρτησης get global id() αντι της get local id(). Με τη χρήση αυτή επιτυγχάνεται η
διευθυνσιοδότηση των νημάτων σε σχέση με ολόκληρο το χώρο ευρετηριοποίησης NDRange
και όχι σε σχέση με τη κάθε ομάδα work-group ξεχωριστά. ΄Ετσι, επειδή στην εφαρμογή έχει
οριστεί η διάσταση των νημάτων να είναι δύο, η συνάρτηση θα καλεστεί δύο φορές με τις

τιμές 0 και 1, ώστε το κάθε νήμα να πάρει τις συντεταγμένες του στους δύο άξονες x και
y, όπου ο συνδυασμός τους θα το ξεχωρίζει μοναδικά από τα υπόλοιπα νήματα του χώρου.
Ουσιαστικά, ο παραπάνω τρόπος προσέγγισης παραγκωνίζει και αχρηστεύει τη δημιουργία

των work-group, γιατί στη πράξη δε χρησιμοποιούνται. Σκοπός είναι η σταδιακή εξοικείωση
του προγραμματιστή με το OpenCL και γι΄ αυτό το λόγο η χρήση των ομάδων νημάτων
αναλύονται στην επόμενη ενότητα. Παρακάτω παρατίθενται οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν

στο πρόγραμμα kernel. Να σημειωθεί ότι ο παλαιός κώδικας είναι σε σχόλια, ώστε να είναι
προφανείς οι αλλαγές που γίνονται.

// 2D Thread ID

//int tx = get_local_id (0); //col

//int ty = get_local_id (1); //row

int tx = get_global_id (0); //col

int ty = get_global_id (1); //row
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Listing 5.20: Αλλαγές στο πρόγραμμα kernel για πολλαπλασιασμό πινάκων 1024× 1024.

5.3 Παράδειγμα 3ο

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί μία τρίτη βελτιστοποιημένη εκδοχή του ίδιου προ-

βλήματος, όπου ζητούμενο παραμένει το ίδιο, ο πολλαπλασιασμός δύο πινάκων διαστάσεων

1024 × 1024. Ουσιαστικά, αναλύεται η ανάγκη διάσπασης του προβλήματος σε μικρότερα
υπό-προβλήματα, με σκοπό τη ταχύτερη και την πιο αποδοτική εκτέλεσή του. Κάτι παρόμοιο,

παρουσιάστηκε και στο δεύτερο παράδειγμα, όπου έγινε διάσπαση των νημάτων σε πολλαπλά

work-group, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιούνται στη πράξη. Στο τρέχον, θα δοθεί περισ-
σότερη εμβάθυνση στις ομάδες νημάτων και στη συνεργασία τους, καθώς επίσης και στα

διαφορετικά επίπεδα μνήμης του OpenCL και το πως αυτά μπορούν να επιφέρουν καλύτερη
και πιο γρήγορη απόδοση.

5.3.1 Μοντέλο μνήμης του OpenCL

Σε προηγούμενη ενότητα (3.3), έχει γίνει αναφορά στο σύστημα μνήμης του OpenCL και
στα χαρακτηριστικά του. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές περιοχές μνήμης στην εφαρμογή

μας, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική βελτίωση απόδοσης. Υπενθυμίζεται ότι ένα νήμα

που εκτελεί ένα kernel, μπορεί να έχει πρόσβαση σε τέσσερις διακριτές περιοχές μνήμης όπως
αυτές απεικονίζονται στην εικόνα 3.3 (σελ. 15). Αυτές είναι, η global, η constant, η local
και η private μνήμη. Η global μνήμη επιτρέπει πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής σε όλα
τα work-item οποιασδήποτε ομάδας. Η constant μνήμη είναι μία περιοχή της global, η οποία
παραμένει σταθερή καθ΄ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής. Η local, χρησιμοποιείται
για τον καθορισμό μεταβλητών όπου μοιράζονται από όλα τα νήματα μίας ομάδας και τέλος

η private είναι η ιδιωτική μνήμη του κάθε work-item ξεχωριστά [21].

Σύμφωνα με το βιβλίο της Nvidia [6], η local περιοχή μνήμης της συσκευής είναι πολύ πιο
γρήγορη από την global. Γενικότερα, όσο η προσέγγιση σχετικά με τη μνήμη μίας συσκευής
γίνεται από έξω προς τα μέσα, τόσο και η ταχύτητα των μνημών θα είναι και ολοένα και

μεγαλύτερη. ΄Ετσι, μπορεί να ειπωθεί ότι η private μνήμη μίας συσκευής είναι γρηγορότερη
από την local, καθώς επίσης και ότι η local είναι γρηγορότερη της global και της constant.
Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τη χωρητικότητα των μνημών όπου τη μεγαλύτερη έχει η

global, ενώ τη μικρότερη η private.

΄Ολα τα παραπάνω μπορούν να φανούν χρήσιμα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της

εφαρμογής. Από την ενότητα 5.1.2.1 είναι γνωστό ότι με τη συνάρτηση clCreateBuffer()
οι δύο πολλαπλασιαζόμενοι πίνακες Α και Β αντιγράφονται από τη μνήμη του host στη global
μνήμη της συσκευής, και έπειτα το πρόγραμμα kernel τους επεξεργάζεται για να βγάλει το
αποτέλεσμα της πράξης. Εφόσον είναι γνωστό ότι η global μνήμη της συσκευής είναι πιο
αργή σε σχέση με τη local, το μόνο που θα πρέπει να γίνει με απώτερο σκοπό τη βελτίωση
απόδοσης, είναι ο περιορισμός χρήσης της global μνήμης, όπου αυτός είναι εφικτός και η
αντικατάσταση της με τη local. ΄Ετσι, γίνεται η αντιγραφή τμημάτων δεδομένων από τη
global στη local, και έπειτα η επεξεργασία τους γίνεται απευθείας από την local πολύ πιο
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γρήγορα μειώνοντας το συνολικό χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής.

5.3.2 Αποσύνθεση του προβλήματος

Σε αυτή την ενότητα αρχικά, θα παρουσιαστεί ένα γενικό παράδειγμα πολλαπλασιασμού

δύο πινάκων Α και Β, για να γίνει κατανοητή η διάσπαση του προβλήματος και ο τρόπος

προσέγγισης της λύσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί. ΄Επειτα, θα παρατεθεί ο κώδικας

και οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν σε σχέση με αυτές του παραδείγματος 2, ώστε να

επιτευχθεί ο πολλαπλασιασμός των δύο πινάκων διαστάσεων 1024 × 1024, βελτιωμένος ως
προς την απόδοση.

΄Εστω ότι υπάρχουν οι πίνακες Α και Β και το αποτέλεσμα που αποθηκεύεται στο C. Αν
γίνει η υπόθεση ότι οι διαστάσεις του πίνακα C είναι μεγαλύτερες από αυτές που υποστηρίζει
μία ομάδα νημάτων (512 νήματα), τότε θα πρέπει να γίνει διάσπαση του C σε τέσσερις υπό-
πίνακες οι οποίοι θα χωράνε σε τέσσερις ομάδες νημάτων και η διάσπαση του Α και Β σε

δύο υπό-πίνακες, όπως παριστάνεται στην εικόνα 5.6.

Σχήμα 5.6: Διάσπαση προβλήματος πολλαπλασιασμού πινάκων σε υπό-προβλήματα.

Με αυτό τον τρόπο έχει γίνει η διάσπαση του προβλήματος A × B = C, σε τέσσερα υπό-
προβλήματα, το A(1)× B(1) = C(1), το A(1)× B(2) = C(2), το A(2)× B(1) = C(3) και
τέλος το A(2)× B(2) = C(4). Μέχρι στιγμής δεν έχει ειπωθεί κάτι διαφορετικό σε σχέση
με την ανάλυση που έγινε στην ενότητα 5.2, απλά παρουσιάστηκε ελαφρώς διαφορετικά ως

προς την οπτική απεικόνιση.

Θα γίνει εστίαση ως προς το πρώτο υπό-πρόβλημα που υπάρχει, δηλαδή το A(1) × B(1) =
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C(1). Είναι γνωστό, ότι το κάθε υπό-πρόβλημα θα επιλυθεί σε μία μονάδα επεξεργασίας
(compute unit) της συσκευής. Εφόσον το μέγεθος της local μνήμης της μονάδας επεξεργα-
σίας είναι περιορισμένο, ενδέχεται να μην επαρκεί για την επίλυση της πράξης, μη μπορώντας

να αποθηκευτούν οι δύο υπό-πίνακες Α(1) και Β(1). Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να

γίνει περαιτέρω διάσπαση του ήδη υπάρχοντος υπό-προβλήματος σε επιπλέον υπό-πρόβλημα.

΄Εστω ότι η local μνήμη επαρκεί μόνο για για τον μισό πίνακα A(1) και B(1), πράγμα που ση-
μαίνει ότι το υπό-πρόβλημα A(1)×B(1) = C(1) θα διασπαστεί σε άλλα δύο υπό-προβλήματα,
όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.7.

Σχήμα 5.7: Διάσπαση του προβλήματος A(1)×B(1) = C(1).

Τα δύο αυτά υπό-προβλήματα αναλύονται σε τέσσερις διαφάνειες, όπως διαφαίνεται στο σχήμα

5.7. Στη πρώτη διαφάνεια, αντιγράφονται τα σκιαγραφημένα τμήματα των υπό-πινάκων A(1)
καιB(1) από τη global στη local μνήμη. Στη δεύτερη διαφάνεια, γίνεται η πράξη μεταξύ αυτών
των πινάκων και το αποτέλεσμα τοποθετείται στον υπό-πίνακα C(1), όπου απεικονίζεται
με γκρι χρώμα. Στη τρίτη, αντιγράφονται τα υπόλοιπα σκιαγραφημένα τμήματα των υπό-

πινάκων A(1) και B(1) από τη global στη local μνήμη, και τέλος το αποτέλεσμα της πράξης
τοποθετείται και αθροίζεται με τις τιμές που έχει ήδη ο υπό-πίνακας C(1), ώστε να ληφθεί
το τελικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα αρχικά τέσσερα υπό-προβλήματα

επιλύονται παράλληλα σε διαφορετικές μονάδες επεξεργασίας της συσκευής.

Εφόσον έχει αναλυθεί το παράδειγμα και έγινε κατανοητό το πως θα πρέπει να γίνει η

διάσπαση του προβλήματος, θα παρατεθεί ο κώδικας και οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν

στο πρόγραμμα της ενότητας 5.3, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση της εφαρμογής. Το

πρόγραμμα που εκτελείται στο host θα παραμείνει ως έχει, έχοντας τιμές στις διαστάσεις των
σταθερών μεταβλητών των πινάκων το 1024, δισδιάστατο χώρο ευρετηριοποίησης NDRange
μεγέθους 1024 × 1024 νημάτων και τέλος δισδιάστατο χώρο ομάδων νημάτων work-group
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μεγέθους 16× 16.

Από την άλλη το πρόγραμμα kernel που εκτελείται στη συσκευή διαφέρει αρκετά ως προς αυτό
της ενότητας 5.3. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να καθοριστούν ποία δεδομένα από τους

δύο πίνακες Α και Β θα πρέπει να επεξεργάζεται το κάθε work-group. Επίσης, απαιτείται και
η αντιγραφή αυτών των δεδομένων από τη global στη local μνήμη της κάθε ομάδας νημάτων,
αναθέτοντας σε κάθε νήμα τη διαδικασία αντιγραφής συγκεκριμένων δεδομένων. Τέλος, θα

πρέπει να γίνει η διαδικασία της πράξης και το αποτέλεσμα να αντιγράφει και πάλι στη global
μνήμη ώστε να είναι προσβάσιμο από το host. Παρακάτω παραθέτεται ο νέος κώδικας του
προγράμματος kernel.

/* Matrix multiplication: C = A * B. Device code. */

#define BLOCK_SIZE 16 // Thread block size

// ////////////////////////////////////////////////////

//! Matrix multiplication on the device: C = A * B////

//! wA is A’s width and wB is B’s width ///////////////

// ////////////////////////////////////////////////////

__kernel void

matrixMul(__global float* C,

__global float* A,

__global float* B, int wA, int wB)

{

// Block index

int bx = get_group_id (0);

int by = get_group_id (1);

// Thread index

int tx = get_local_id (0);

int ty = get_local_id (1);

// Index of the first sub -matrix of A processed by the block

int aBegin = wA * BLOCK_SIZE * by;

// Index of the last sub -matrix of A processed by the block

int aEnd = aBegin + wA - 1;

// Step size used to iterate through the sub -matrices of A

int aStep = BLOCK_SIZE;

// Index of the first sub -matrix of B processed by the block

int bBegin = BLOCK_SIZE * bx;

// Step size used to iterate through the sub -matrices of B

int bStep = BLOCK_SIZE * wB;

float Csub = 0.0;

/* Loop over all the sub -matrices of A and B required to compute the

block sub -matrix */

for (int a = aBegin , b = bBegin; a <= aEnd; a += aStep , b += bStep) {

/* Declaration of the local memory array As used to store the sub -

matrix of A*/

__local float As[BLOCK_SIZE ][ BLOCK_SIZE ];
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/* Declaration of the local memory array Bs used to store the sub -

matrix of B */

__local float Bs[BLOCK_SIZE ][ BLOCK_SIZE ];

/* Load the matrices from global memory to local memory; each thread

loads

one element of each matrix */

As[ty][tx] = A[a + wA * ty + tx];

Bs[ty][tx] = B[b + wB * ty + tx];

// Synchronize to make sure the matrices are loaded

barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);

/* Multiply the two matrices together; each thread computes one

element of the block sub -matrix */

for (int k = 0; k < BLOCK_SIZE; ++k)

Csub += As[ty][k] * Bs[k][tx];

/* Synchronize to make sure that the preceding

computation is done before loading two new

sub -matrices of A and B in the next iteration */

barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);

}

/* Write the block sub -matrix to device memory; each thread writes one

element */

int c = wB * BLOCK_SIZE * by + BLOCK_SIZE * bx;

C[c + wB * ty + tx] = Csub;

}

Listing 5.21: Βελτιωμένη έκδοση του προγράμματος kernel για πολλαπλασιασμό πινάκων
1024× 1024.

Ο παραπάνω κώδικας χρησιμοποιεί τη συνάρτηση get group id(), η οποία σύμφωνα με το
επίσημο εγχειρίδιο του OpenCL [21] επιστρέφει το μοναδικό ID του work-group. Καλείται
δύο φορές επειδή έχει οριστεί δισδιάστατος χώρος ευρετηριοποίησης, με τις τιμές 0 και 1,

ώστε να ληφθούν οι συντεταγμένες bx και by της κάθε ομάδας. Περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με την συνάρτηση get group id() και άλλες συναρτήσεις της γλώσσας OpenCL
C αναλύονται στο παράρτημα Αʹ (δες πίνακα Αʹ.7, σελ. 121). Ουσιαστικά, η συνάρτηση
χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το αρχικό και τελικό σημείο των δύο υπό-πινάκων Α

και Β. Αντίστοιχα, στις μεταβλητές tx και ty, αποθηκεύονται οι συντεταγμένες του κάθε
νήματος.

Στο πρόγραμμα kernel υπολογίζονται και αποθηκεύονται κάποιες μεταβλητές οι οποίες είναι
κοινές για όλα τα νήματα που ανήκουν στο ίδιο work-group. Αυτές είναι οι aBegin και aEnd,
που δηλώνουν του δείκτες αρχής και τέλους του υπό-πίνακα Α και οι μεταβλητές bBegin
και bStep που δηλώνουν το δείκτη αρχής του υπό-πίνακα Β και το βήμα που απαιτείται
για τη πρόσβαση σε αυτόν. ΄Επειτα, υπάρχει μία δομή επανάληψης, στην οποία κάθε νήμα

αντιγράφει ένα κελί από τον Α και Β πίνακα στη local μνήμη. Πρέπει να επισημανθεί ότι
κάθε νήμα που ανήκει στην ίδια ομάδα με άλλα, μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που

έχουν αντιγραφεί από τα άλλα. ΄Ετσι οι υπό-πίνακες Α και Β είναι προσβάσιμοι από όλα

τα νήματα της ομάδας. Εφόσον γίνει η διαδικασία της αντιγραφής στη local μνήμη, έπειτα
λαμβάνει χώρα η διαδικασία του υπολογισμού της πράξης μέσω μίας δομής επανάληψης for,
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όπου υπολογίζεται ο υπό-πίνακας Csub και τέλος το αποτέλεσμα αντιγράφεται εκ νέου στη
global μνήμη, στη μεταβλητή C, για να είναι προσβάσιμο από το host.

Παρατηρείται ότι στο κώδικα εμφανίζεται δύο φορές η συνάρτηση barrier(). Αυτή η συ-
νάρτηση παρέχει ένα συγχρονισμό ανάμεσα στα νήματα που ανήκουν στο ίδιο work-group.
Το κάθε νήμα που εκτελεί το πρόγραμμα kernel, μόλις φτάσει στο σημείο της συνάρτησης
θα πρέπει αναβάλει προσωρινά την λειτουργία του και να περιμένει όλα τα υπόλοιπα νήματα

της ίδια ομάδας να φτάσουν στο ίδιο σημείο [21]. Εφόσον γίνει αυτό, το φράγμα αφαιρείται

και όλα τα νήματα εκτελούν την επόμενη εντολή του προγράμματος. Περισσότερα για τη

συνάρτηση και τα ορίσματα της αναφέρονται στο Παράρτημα Αʹ (δες πίνακα Αʹ.7, σελ. 121).

Η πρώτη κλήσης της barrier() γίνεται μετά την αντιγραφή δεδομένων από τα νήματα, όπου
δεδομένα από το πίνακα Α και Β που βρίσκονται στη global μνήμη αντιγράφονται στους υπό-
πίνακες As και Bs που είναι στη local, και πριν από τη διαδικασία του υπολογισμού. Αυτή η
κλήση επιβάλλεται, για να υπάρχει η εγγύηση ότι όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τον

υπολογισμό της πράξης έχουν αντιγράφει σωστά στη local μνήμη, πριν ξεκινήσει η διαδικασία
της πράξης. Η δεύτερη κλήση, γίνεται μετά τη διαδικασία υπολογισμού του αποτελέσματος

για το υπό-πρόβλημα. Και εδώ, θα πρέπει να υπάρχει η διαβεβαίωση ότι όλα τα νήματα που

ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν κάνει τη πράξη του πολλαπλασιασμού ανάμεσα στους υπό-

πίνακες As και Bs πριν επικαλυφθούν με νέα δεδομένα για το νέο υπό-πρόβλημα που θα
προκύψει.

Αμέσως μόλις ολοκληρωθούν όλα τα επιμέρους υπό-προβλήματα, αποθηκεύεται το συσσω-

ρευμένο αποτέλεσμα όλων αυτών που είναι στη μεταβλητή Csub, πίσω στη global μνήμη και
πιο συγκεκριμένα στην μεταβλητή C ώστε να είναι προσβάσιμο από τον host.

5.4 Αποτελέσματα πειραμάτων

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στα αποτελέσματα απόδοσης των παραπάνω παραδειγμάτων. Ε-

φόσον γίνει αναφορά στο υλικό και στο λογισμικό, πάνω στο οποίο εκτελέστηκαν τα παραδε-

ίγματα, έπειτα δίνονται διαγράμματα, και συζητούνται θέματα απόδοσης, ώστε να γίνει κατα-

νοητή η χρησιμότητα του OpenCL και το πώς αυτή μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση.
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που εκτελέστηκαν έχουν σχετικά παρόμοιες αποδόσεις

και συμπίπτουν σε σχέση με αυτά που υπάρχουν στο [8].

5.4.1 Σύστημα εκτέλεσης

Το σύστημα στο οποίο εκτελέστηκαν τα πειράματα περιέχει, επεξεργαστή Intel Core2 Duo
CPU (E8400) με συχνότητα ρολογιού στα 3.00 GHz, 64 KB για L1 και 6 MB για L2 μνήμη
cache. Η μνήμη RAM του συστήματος είναι χωρητικότητος 3 GB. Η κάρτα γραφικών του
συστήματος, είναι η GeForce GTX 280 της Nvidia και ανήκει στη κατηγορία δυνατοτήτων
1.3. ΄Οσο αφορά το λειτουργικό σύστημα, στο οποίο εκτελέστηκαν τα πειράματα, είναι το

Ubuntu Linux 10.04. Τα παραπάνω παραδείγματα, υλοποιήθηκαν με γλώσσα προγραμμα-
τισμού τη C και χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 1.0 πλατφόρμας του OpenCL. Τέλος, για τη
μέτρηση του χρόνου, χρησιμοποιήθηκαν CPU χρονομετρητές, και πιο συγκεκριμένα η συνάρ-
τησηMPI Wtime(), του πρωτοκόλλου επικοινωνίαςMPI, αντί για της κλασικής συνάρτησης
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clock() της C, λόγω της καλύτερης ανάλυσης χρόνου που προσφέρει.

5.4.2 Διαγράμματα αποτελεσμάτων

Το πρώτο σχήμα (5.8), παρουσιάζει μία σύγκριση απόδοσης, ανάμεσα σε επεξεργαστή (CPU)
και σε μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU), με τη χρήση του OpenCL. Το διάγραμμα
αντιστοιχεί στα παραδείγματα των ενοτήτων 5.1 και 5.2 και ο κώδικάς του προγράμματος

βρίσκεται στο παράρτημα Βʹ, στη σελίδα 123. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο κώδικας είναι

πιο γενικός σε σχέση με αυτό που περιγράφεται στο τρέχον κεφάλαιο, δηλαδή αυτό που

αφορά πολλαπλασιασμό πινάκων 3× 3 και 1024× 1024. Ο κώδικας, λαμβάνει τις διαστάσεις
των πινάκων ως ορίσματα, κατά την εκτέλεσή του (για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο

εκτέλεσης της εφαρμογής, δες Listing Β.4, σελ. 133).
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Σχήμα 5.8: Χρόνος εκτέλεσης GPU και CPU, για πολλαπλασιασμό πινάκων.

Ο άξονας y, δηλώνει το χρόνο εκτέλεσης, ενώ ο άξονας x τις διαστάσεις των πινάκων σε
λογαριθμική απεικόνιση. Παρατηρείται, ότι και για τις δύο εκτελέσεις, CPU και GPU, ο
χρόνος αυξάνεται εκθετικά όσο οι διαστάσεις των πινάκων μεγαλώνουν. Για μικρούς πίνακες

(έως 32 × 32), η CPU συμπεριφέρεται καλύτερα, έχοντας χρόνο εκτέλεσης πιο μικρό σε
σχέση με αυτόν της GPU. Από την άλλη, για πίνακες μεγαλύτερων διαστάσεων από 32×32,
ο ρυθμός αύξησης του χρόνου της CPU είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν της
GPU. Για παράδειγμα, στη περίπτωση πινάκων διαστάσεων 512, παρατηρούμε ότι η GPU
έχει 52X καλύτερη απόδοση, ενώ για πίνακες 1024 έχει 219X καλύτερη απόδοση.

Στο δεύτερο σχήμα (5.9), παρουσιάζεται μία σύγκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές υλο-

ποιήσεις του πολλαπλασιασμού πινάκων, όπως παρουσιάστηκαν στις ενότητες 5.2 και 5.3.
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Και οι δύο, είναι υλοποιημένες με το πρότυπο OpenCL και εκτελούνται στη GPU, με τη
διαφορά ότι η υλοποίηση της ενότητας 5.2 (GPU(OpenCL)) δε λαμβάνει υπόψιν την εκμε-
τάλλευση της local μνήμης του OpenCL, ενώ αυτής της 5.3 (GPU(Optimize OpenCL)),
το εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Οι άξονες x και y, έχουν ακριβώς την ίδια έννοια με αυτών
του σχήματος 5.8. Μελετώντας το διάγραμμα, παρατηρείται ότι η εκτέλεση του βελτιστο-

ποιημένου προγράμματος (GPU(Optimize OpenCL)) είναι πιο γρήγορη σε σχέση με την
απλή έκδοση. Για πίνακες διαστάσεων έως 128, η βελτιστοποιημένη έκδοση είναι περίπου

έως 1,4X πιο γρήγορη σε σχέση με την απλή, οπότε η βελτίωση απόδοσης δεν είναι αρκετά
σημαντική, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο όφελος. Αντίθετα, για πίνακες μεγαλύτερους από 128, η

διαφορά απόδοσης αυξάνεται σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ότι για πίνακες

διαστάσεων 2048, η απόδοση είναι 4X πιο γρήγορη.
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Σχήμα 5.9: Χρόνος εκτέλεσης μεταξύ OpenCL και βελτιστοποιημένου OpenCL, για πολ-
λαπλασιασμό πινάκων (χρήση της local μνήμης).

Τέλος, δίνεται και το σχήμα 5.10, όπου περιέχεται μία συγκεντρωτική απεικόνιση όλων των

παραπάνω παραδειγμάτων. Παρόλο που οι διαφορές μεταξύ της βελτιστοποιημένης έκδοσης

και της απλής του OpenCL, φαίνονται μικρές, αν συγκριθούν με τη σειριακή εκτέλεση σε
CPU, θα διαπιστωθεί ότι είναι αρκετά σημαντικές. Για παράδειγμα, η ενώ η διαφορά απόδοσης
της CPU σε σχέση με το OpenCL για πίνακες διαστάσεων 1024, είναι 219X πιο αργή, αν
συγκριθεί με τη βελτιστοποιημένη έκδοση θα διαπιστωθεί ότι είναι 881X πιο αργή.
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Σχήμα 5.10: Χρόνος εκτέλεσης μεταξύ OpenCL, βελτιστοποιημένου OpenCL και CPU, για
πολλαπλασιασμό πινάκων.
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Κεφάλαιο 6

Παραδείγματα Πολλαπλασιασμού

Πινάκα με Διάνυσμα με τη χρήση

του OpenCL

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν κάποια τυπικά παραδείγματα γραμμικής άλγεβρας

υλοποιημένα με το OpenCL. Θα παρουσιαστούν διαδοχικά απλά παραδείγματα, ξεκινώντας
από τον πολλαπλασιασμό πίνακα με διάνυσμα, καταλήγοντας στον πολλαπλασιασμό άνω ζω-

νικού πίνακα Toeplitz, το οποίο ισοδυναμεί με αναζήτηση προτύπου a στο κείμενο x. Καθ΄
όλη τη διάρκεια του κεφαλαίου θα παρουσιάζεται ο κώδικας των παραδειγμάτων καθώς επίσης

και τα διαγράμματα σύγκρισης της απόδοσης των αλγορίθμων, μεταξύ της σειριακής (CPU)
και της παράλληλης εκτέλεσης (OpenCL, GPU).

6.1 Πολλαπλασιασμός πίνακα με διάνυσμα

Το πρώτο παράδειγμα που αναλύεται είναι αυτό του πολλαπλασιασμού πίνακα με διάνυσμα.

Δοθέντος ενός πίνακα Α, διαστάσεων n × n και ενός διανύσματος x διάστασης n × 1, θα
υπολογιστεί ένα διάνυσμα y επίσης διάστασης n×1, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα της πράξης
του πολλαπλασιασμού ορισμένη από τον τύπο yi =

∑k=n−1
k=0 Aik ∗ xk. Με άλλα λόγια κάθε

στοιχείο του διανύσματος y είναι αποτέλεσμα του εσωτερικού γινόμενου μεταξύ της γραμμής
i του πίνακα Α και του διανύσματος x.

6.1.1 Κώδικας υλοποίησης

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο κώδικας του αλγόριθμου του πολλαπλασιασμού. Στο

listing 6.1 βρίσκεται ο κώδικας της σειριακής εκτέλεσης (CPU), υλοποιημένος σε γλώσσα
προγραμματισμού C, ενώ στο listing 6.2 , βρίσκεται ο παράλληλος κώδικας σε OpenCL.
Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή που αναπτύχθηκε με το OpenCL, έχει την ίδια δομή με την
εφαρμογή που έχει ήδη παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 5 σελ. 27. Δηλαδή αποτελείται από ένα

πρόγραμμα host υλοποιημένο με C, το οποίο αρχικοποιεί τα δεδομένα και συντονίζει την
εκτέλεση του kernel και από το πρόγραμμά kernel υλοποιημένο με OpenCL C, το οποίο είναι
η καθ΄ αυτού υλοποίηση του αλγορίθμου. Σε όλα τα παραδείγματα του παρόντος κεφαλαίου
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δεν θα αναλυθεί το μέρος του κώδικα που αφορά το πρόγραμμα host, αλλά μόνο το μέρος
που αντιστοιχεί στο kernel, δηλαδή στην υλοποίηση των αλγορίθμων. Ο κώδικας όλων των
παραδειγμάτων εφαρμογών βρίσκεται σε δίσκο δεδομένων που επισυνάπτεται μαζί με την δι-

πλωματική.

void multiplication_serial(float* A,float* x,float* y, unsigned int Wx){

int i, j;

for (i=0; i<Wx; i++) {

y[i] = 0;

for (j=0; j<Wx; j++){

y[i] += A[i*Wx+j]*x[j];

}

}

}

Listing 6.1: Σειριακός κώδικας πολλαπλασιασμού πίνακα με διάνυσμα.

Το listing 6.1, περιέχει τη συνάρτηση που καλείται για τη σειριακή εκτέλεση. Αποτελείται από
τέσσερα ορίσματα, όπου τα τρία πρώτα αναφέρονται σε δείκτες που διαχειρίζονται τον πίνακα

Α, το διάνυσμα x και y, ενώ το τελευταίο όρισμα αφορά τις διαστάσεις τους. Η διάσταση που
δίνεται (Wx) είναι μόνο μία, επειδή όπως έχει ήδη αναφερθεί ο πολλαπλασιασμός γίνεται με
τετραγωνικό πίνακα, δηλαδή διάστασης n× n.

__kernel void

vector_matrix_mul ( __global float* A,

__global float* x,

__global float* y,

uint Wx){

int i;

float sum = 0;

// 1D Thread ID

int idx = get_global_id (0);

y[idx] = 0;

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

sum += A[idx*Wx+i] * x[i];

y[idx] = sum;

}

Listing 6.2: Παράλληλος κώδικας πολλαπλασιασμού πίνακα με διάνυσμα.

Το listing 6.2, περιέχει τη συνάρτηση kernel που υλοποιεί τον πολλαπλασιασμό. Για την
εκτέλεση του, απαιτούνται n νήματα, όσα δηλαδή είναι η διάσταση του διανύσματος. ΄Οπως
φαίνεται και στο σχήμα 6.1, κάθε ένα work-item υπολογίζει ένα στοιχείο i του διανύσματος
y, υπολογίζοντας το εσωτερικό γινόμενο μεταξύ της γραμμής i του πίνακα Α και του δια-
νύσματος x. Και εδώ, όπως και στη συνάρτηση της σειριακής εκτέλεσης listing (6.1), τα
τρία πρώτα αναφέρονται σε δείκτες που διαχειρίζονται τον πίνακα Α, το διάνυσμα x και y, ενώ
το τελευταίο όρισμα αφορά τις διαστάσεις τους. Το ειδικό προσδιοριστικό global, δηλώνει
ότι τα αντικείμενα μνήμης είναι αποθηκευμένα στην global περιοχή μνήμης της συσκευής,
πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα work-item έχουν πρόσβαση σε αυτά. ΄Οπως έχει ειπωθεί
ήδη στην ενότητα 5.1.3, η συνάρτηση get global id(), παρέχει ένα μηχανισμό στα νήματα για
τη διαφοροποίηση ως προς τα δεδομένα που θα επεξεργαστεί το καθένα. Σε αντίθεση με
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τα παραδείγματα του κεφαλαίου 5, εδώ ο χώρος ευρετηριοποίησης των νημάτων είναι μονο-

διάστατος και γι΄ αυτό το λόγο η συνάρτηση get global id() καλείται μόνο μία φορά με το
όρισμα 0.

Σχήμα 6.1: Διάσπαση των νημάτων για τον πολλαπλασιασμό πινάκα με διάνυσμα.

(πηγή GPU matrix-vector product (gemv), http: // www. bealto. com/ gpu-gemv_ v1. html )

6.1.2 Αποτελέσματα πειραμάτων

Για όλα τα παραδείγματα του τρέχοντος κεφαλαίου, χρησιμοποιήθηκε σύστημα εκτέλεσης ίδιο

με αυτό που περιγράφηκε στην ενότητα 5.4.1, σελ. 48. Το ίδιο ισχύει και για τη μέτρηση

χρόνου όπου χρησιμοποιήθηκαν CPU χρονομετρητές, και πιο συγκεκριμένα η συνάρτηση
MPI Wtime(), του πρωτοκόλλου επικοινωνίας MPI, αντί της κλασικής συνάρτησης clock()
της C, λόγω της καλύτερης ανάλυσης χρόνου που προσφέρει. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί
ότι η πράξη του πολλαπλασιασμού έγινε πάνω σε τυχαίους float αριθμούς.

Το σχήμα 6.2, παρουσιάζει μία σύγκριση απόδοσης, ανάμεσα σε επεξεργαστή (CPU) και σε
μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU), με τη χρήση του OpenCL. Τα αποτελέσματα του
χρόνου εκτέλεσης που παρουσιάζονται παρακάτω γενικότερα συμβαδίζουν με προηγούμενη

παρόμοια δουλεία που έχει γίνει [2]. Ο άξονας y, δηλώνει το χρόνο εκτέλεσης, ενώ ο άξονας
x τις διαστάσεις του πίνακα και του διανύσματος σε λογαριθμική απεικόνιση. Παρατηρείται,
ότι για λίγα δεδομένα, διαστάσεις έως 256, η σειριακή εκτέλεση είναι πιο γρήγορη σε σχέση

με την παράλληλη. Για διαστάσεις από 256 και πάνω, παρατηρούμε ότι η GPU συμπεριφέρεται
καλύτερα σε σχέση με τη CPU. Για παράδειγμα για διαστάσεις πίνακα 1024× 1024 και δια-
νύσματος 1024×1, η GPU έχει 1.7X πιο γρήγορη απόδοση από τη CPU, ενώ για διαστάσεις
2048 έχει 2,2X. Αν δούμε τα αποτελέσματα του πρώτου παραδείγματος της ενότητας 5.4.2,
σελ. 49, παρατηρείται ότι για πολλαπλασιασμό πινάκων μεγέθους 1024× 1024, η GPU έχει
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Σχήμα 6.2: Χρόνος εκτέλεσης GPU και CPU, για πολλαπλασιασμό πινάκα με διάνυσμα.

219X καλύτερη απόδοση σε σχέση με τη CPU. Μία τέτοιου είδους σύγκριση στις αποδόσεις
των δύο παραδειγμάτων είναι φυσιολογική και μπορεί να αποδοθεί στο πλήθος των πράξεων.

Στη περίπτωση πολλαπλασιασμού πινάκων ο αριθμός των πράξεων είναι ανάλογος του n3
,

ενώ στο τρέχον παράδειγμα είναι ανάλογος του n2
.

Στον πίνακα 6.1 και 6.2, δίνονται οι χρόνοι εκτέλεσης για τα παραδείγματα πολλαπλασιασμού

πίνακα με πίνακα και πίνακα με διάνυσμα καθώς επίσης και ο λόγος αυτών. Ο πρώτος αφορά

την εκτέλεση στην GPU και ο δεύτερος την εκτέλεση στη CPU. Παρατηρώντας τον πίνακα
6.1, διαπιστώνεται ότι για μικρές διαστάσεις των πινάκων, έως 128, και για το παράδειγμα

πολλαπλασιασμού πινάκων και για αυτό με πίνακα και διάνυσμα, ο χρόνος εκτέλεσης πα-

ραμένει σχεδόν σταθερός. Από κει και έπειτα, για το παράδειγμα του πολλαπλασιασμού

πινάκων, ο λόγος αύξησης του χρόνου εκτέλεσης κυμαίνεται περίπου στο 7 με 8, όσο οι

διαστάσεις διπλασιάζονται, και περίπου 3 με 4 για το παράδειγμα πίνακα με διάνυσμα. Διαι-

ρώντας το ποσοστό αύξησης των δύο πειραμάτων, λαμβάνεται τιμή με ποσοστό αύξησης

περίπου 2. Αυτό επιβεβαιώνεται με την παρατήρηση της δεξιάς στήλης του πίνακα (Αύξηση

λόγων), όπου το ποσοστό αύξησης των λόγων των δύο χρόνων περίπου διπλασιάζεται όσο

διπλασιάζονται και οι διαστάσεις. ΄Ετσι θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η διαφορά απόδοσης

στα δύο παραδείγματα οφείλεται στο πλήθος των πράξεων ανά περίπτωση. Δηλαδή ισχύει η

σχέση
n3

n2 = n ⇔ 8
4

= 2. Αντίστοιχο ισχύει και για τον πίνακα 6.2, όπου από τις τιμές των
χρόνων και του λόγου αυτών επιβεβαιώνεται η παραπάνω σχέση.
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Μεγέθη Χρόνοι εκτέλ. Χρόνοι εκτέλ. Λόγος των Αύξηση

πινάκων πίνακα με πίνακα πίνακα με διάνυσμα δύο χρόνων λόγων

32 0,00020 0,00015 1,33

64 0,00017 0,00016 1,06 0,80

128 0,00031 0,00021 1,48 1,39

256 0,00189 0,00039 4,85 3,28

512 0,01444 0,00122 11,84 2,44

1024 0,07370 0,00365 20,19 1,71

2048 0,52572 0,01153 45,60 2,26

4096 4,18018 0,04658 89,74 1,97

Πίνακας 6.1: Χρόνοι εκτέλεσης της GPU για τα πειράματα πολλαπλασιασμού πίνακα με
πίνακα και πίνακα με διάνυσμα.

Μεγέθη Χρόνοι εκτέλ. Χρόνοι εκτέλ. Λόγος των Αύξηση

πινάκων πίνακα με πίνακα πίνακα με διάνυσμα δύο χρόνων λόγων

32 0,00027 0,00001 27,00

64 0,00146 0,00003 48,67 1,80

128 0,01302 0,00010 130,20 2,68

256 0,10533 0,00040 263,33 2,02

512 0,84093 0,00159 528,89 2,01

1024 16,18254 0,00635 2548,43 4,82

2048 263,22211 0,02565 10262,07 4,03

4096 2186,16374 0,10249 21330,51 2,08

Πίνακας 6.2: Χρόνοι εκτέλεσης της CPU για τα πειράματα πολλαπλασιασμού πίνακα με
πίνακα και πίνακα με διάνυσμα.
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6.2 Πολλαπλασιασμός άνω τριγωνικού ζωνικού πίνα-

κα με διάνυσμα

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά τον πολλαπλασιασμό άνω τριγωνικού ζωνικού πίνακα με δι-

άνυσμα. Στα μαθηματικά και πιο συγκεκριμένα στη θεωρία πινάκων, ένας ζωνικός πίνακας

είναι ένας αραιός πίνακας όπου τα μη μηδενικά στοιχεία βρίσκονται σε διαγώνιες ζώνες [29].

Υπάρχουν δύο τύποι τριγωνικών ζωνικών πινάκων, οι άνω και οι κάτω. Αυτοί οι πίνακες

έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών, δηλαδή n × n και m αριθμό ζωνών [10]. Στο
παράδειγμα, θα μελετήσουμε άνω τριγωνικό ζωνικό πίνακα, όπου τα μη μηδενικά στοιχεία

βρίσκονται μόνο στο πάνω μέρος του πίνακα, συμπεριλαμβανομένου και της κύριας διαγωνίου.

Σχήμα 6.3: ΄Ανω τριγωνικός ζωνικός πίνακας.

Το σχήμα 6.3 απεικονίζει ένα τέτοιο πίνακα, όπου η σκιαγραφημένη περιοχή δηλώνει τα μη

μηδενικά στοιχεία, ενώ το υπόλοιπο μέρος του πίνακα περιέχει μηδενικά. Συνήθως, για την

αποθήκευση τέτοιων πινάκων, κρατούνται μόνο οι διαγώνιες που περιέχουν τα μη μηδενικά

στοιχεία. ΄Ετσι απαιτείται πολύ λιγότερος χώρος μνήμης του υπολογιστή για την αποθήκευση

ολόκληρου του πίνακα. ΄Ετσι, αντί για n× n, θα χρειαστούν μόνο n×m στοιχεία, όπου m
είναι οι διαγώνιες που περιέχονται στη ζώνη.

Για παράδειγμα, όπως παρατηρείται στο σχήμα 6.4, ένας πίνακας διαστάσεων 6 × 6 που
περιλαμβάνει τρεις διαγώνιους (m = 3), μπορεί να αποθηκευτεί σε πίνακα διάστασης 6 × 3,
με αποτέλεσμα να γίνεται εξοικονόμηση χώρου μνήμης κατά 50%.
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Σχήμα 6.4: Αποθήκευση άνω τριγωνικού ζωνικού πίνακα.

6.2.1 Κώδικας υλοποίησης

΄Οπως και στην ενότητα 6.1.1, έτσι και εδώ θα παρουσιαστεί το μέρος του κώδικά που

αφορά την υλοποίηση του αλγορίθμου. Το listing 6.3 περιλαμβάνει τον κώδικά της σειριακής
εκτέλεσης (CPU). Σε αντίθεση με τον κώδικα του listing 6.1(σελ. 54), εδώ περιέχεται ένα
επιπλέον όρισμα, το m, όπου δηλώνει τις διαγώνιους της ζώνης και κατ΄ επέκταση τις στήλες
του συνεπτυγμένου πίνακα A.

void multiplication_serial(float* A,float* x,float* y, int n, int m){

int i, j;

for (i=0; i<n; i++) {

y[i] = 0;

for (j=0; j<m && i+j<n; j++){

y[i] += A[i*m+j]*x[i+j];

}

}

}

Listing 6.3: Σειριακός κώδικας πολλαπλασιασμού άνω ζωνικού πίνακα με διάνυσμα.

Το listing 6.4 περιλαμβάνει τον κώδικά της παράλληλης εκτέλεσης στηGPU. Και εδώ υπάρχει
ένα επιπλέον όρισμα, το m, σε σχέση με τον αντίστοιχο κώδικα του παραδείγματος της
ενότητας 6.1.1 (listing 6.2, σελ. 54), διότι ο πίνακας A πλέον είναι διάστασης n×m.

__kernel void

vector_matrix_mul ( __global float* A,

__global float* x,

__global float* y,

uint n, uint m)

{

int j;

float sum = 0;

// 1D Thread ID

int idx = get_global_id (0);

y[idx] = 0;

for (j=0; j<m && idx+j < n; j++)

sum += A[idx*m+j]*x[idx+j];
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y[idx] = sum;

}

Listing 6.4: Παράλληλος κώδικας πολλαπλασιασμού άνω ζωνικού πίνακα με διάνυσμα.

6.2.2 Αποτελέσματα πειραμάτων

Το σχήμα 6.5, παρουσιάζει μία σύγκριση απόδοσης, ανάμεσα σε επεξεργαστή (CPU) και στη
μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU), με τη χρήση του OpenCL. Οι άξονες έχουν ακριβώς
ίδια ερμηνεία, όπως με αυτή που παρουσιάστηκε στην ενότητα 6.1.2, σελ. 55. Θα πρέπει να

σημειωθεί ότι το m, δηλαδή οι διαγώνιοι των πινάκων είναι n
2
. Για παράδειγμα, για διάσταση

1024 (άξονας x), ο πίνακας A έχει 512 διαγώνιους, άρα είναι διάστασης 1024× 512. Αυτός
είναι και ο λόγος που τα πειράματα μπορούν να εκτελεστούν για μεγαλύτερες διαστάσεις

(έως 16384), σε σχέση με αυτά της ενότητας 6.1.2, επειδή πλέον οι πίνακες καταλαμβάνουν

μικρότερο χώρο μνήμης.
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Σχήμα 6.5: Χρόνος εκτέλεσης GPU και CPU, για πολλαπλασιασμό άνω ζωνικού πινάκα με
διάνυσμα.

Για διαστάσεις περίπου ως 512 η απόδοση της CPU είναι καλύτερη σε σχέση με αυτή της
GPU. Στο παράδειγμα της ενότητας 6.1.2, ο αριθμός αυτός ήταν περίπου στο 256. Αν

αναλογιστούμε όμως ότι το πλήθος των πράξεων έχει πέσει από n2
περίπου στο

n2

2
, αυτό

είναι φυσιολογικό. Το περίπου, έγκυται στο γεγονός ότι μερικές πράξεις αποφεύγονται

λόγω των μηδενικών που περιέχονται στο κάτω μέρος του πίνακα A (δες σχήμα 6.4). Αν
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παρατηρηθεί το σχήμα 6.5, συμπεραίνουμε ότι η απόδοση της GPU είναι ως και 2,2X πιο
γρήγορη σε σχέση με αυτή της CPU, για διαστάσεις 4096.

6.3 Πολλαπλασιασμός άνω τριγωνικού ζωνικού πίνα-

κα Toeplitz με διάνυσμα

Το τρίτο παράδειγμα αφορά τον πολλαπλασιασμό άνω τριγωνικού ζωνικού πίνακα Toeplitz
με διάνυσμα. Σύμφωνα με το [38], στη γραμμική άλγεβρα ένας πίνακας Toeplitz έχει σε κάθε
διαγώνιο σταθερά δεδομένα, όπως φαίνεται και στο σχήμα 6.6.

Σχήμα 6.6: Πίνακας Toeplitz

(πηγή wikipedia - Toeplitz matrix, http: // en. wikipedia. org/ wiki/ Toeplitz_ matrix )

Στην περίπτωση του τρέχοντος παραδείγματος όμως, ο πολλαπλασιασμός γίνεται σε άνω

τριγωνικό ζωνικό πίνακα Toeplitz (σχήμα 6.7). Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος πίνακας είναι
ίδιος με αυτόν που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα 6.2, με τη διαφορά ότι τώρα

η κάθε διαγώνιος περιέχει τα ίδια δεδομένα. Το σχήμα 6.7 δείχνει ένα τέτοιο πίνακα, όπου η

κάθε διαγώνιος είναι τονισμένη με διαφορετικό χρώμα, δηλώνοντας έτσι τα σταθερά δεδομένα.

΄Οπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα 6.2, η αποθήκευση τέτοιων πινάκων λόγω

των πολλών μηδενικών που περιέχουν, μπορεί να συμπτυχθεί, ώστε να απαιτείται πολύ λι-

γότερος χώρος μνήμης. ΄Ετσι, για πίνακα διαστάσεων n × n, με m διαγώνιους, απαιτείται
ένας πίνακας n×m (σχήμα 6.8 α) ). Επειδή όμως σε ένα πίνακα Toeplitz η κάθε διαγώνιος
περιέχει τα ίδια στοιχεία, η κάθε γραμμή του πίνακα n×m θα έχει την ίδια εγγραφή. Εύκολα
γίνεται αντιληπτό ότι η σύμπτυξη του πίνακα μπορεί να γίνει περαιτέρω, κρατώντας μόνο ένα

διάνυσμα m στοιχείων (σχήμα 6.8 β) ). ΄Ετσι για παράδειγμα αν υποτεθεί ότι ο πίνακας είναι
διαστάσεων 32 × 32, με 16 διαγώνιους, για την αποθήκευση του θα χρειαστούν μόνο 16
στοιχεία αντί για 1024, πράγμα που συνεπάγεται εξοικονόμηση χώρου κατά 3200%.

6.3.1 Κώδικας υλοποίησης

Τα listing 6.5 και 6.6, περιλαμβάνουν τον σειριακό και τον παράλληλο κώδικα αντίστοιχα.
΄Οσο αφορά τις αλλαγές σε σχέση με τα αντίστοιχα listing 6.3 και 6.4 (σελ. 59), της
προηγούμενης ενότητας 6.2.1, είναι ελάχιστες. Τα ορίσματα και των δύο συναρτήσεων,
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Σχήμα 6.7: ΄Ανω τριγωνικός ζωνικός πίνακας Toeplitz

Σχήμα 6.8: Αποθήκευση άνω τριγωνικού ζωνικού πίνακα Toeplitz
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σειριακής και παράλληλης, παραμένουν ως έχουν, με τα τρία πρώτα να είναι δείκτες στον

πολλαπλασιαζόμενο πίνακα A, στο διάνυσμα x και στο αποτέλεσμα y και τα επόμενα 2 να
δηλώνουν την διάσταση του πίνακα (n) και τις διαγώνιους (m) του. Η μοναδική αλλαγή στον
κώδικα έγινε στην πράξη του πολλαπλασιασμού και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο πρόσβασης

του πίνακα A. Επειδή στη περίπτωση του τρέχον παραδείγματος, όπως έχει προαναφερθεί,
κρατείται μόνο ένα διάνυσμα μεγέθους m για την αποθήκευση του πίνακα A, η πρόσβασή σε
αυτόν γίνεται μονοδιάστατα, με τη χρήση μόνο μίας μεταβλητής, της j.

void multiplication_serial(float* A,float* x,float* y, int n, int m){

int i, j;

for (i=0; i<n; i++) {

y[i] = 0;

for (j=0; j<m && i+j<n; j++){

y[i] += A[j]*x[i+j];

}

}

}

Listing 6.5: Σειριακός κώδικας πολλαπλασιασμού άνω ζωνικού πίνακα Toeplitz με διάνυσμα.

__kernel void

vector_matrix_mul ( __global float* A,

__global float* x,

__global float* y,

uint n, uint m)

{

int j;

float sum = 0;

// 1D Thread ID

int idx = get_global_id (0);

y[idx] = 0;

for (j=0; j<m && idx+j < n; j++)

sum += A[j]*x[idx+j];

y[idx] = sum;

}

Listing 6.6: Παράλληλος κώδικας πολλαπλασιασμού άνω ζωνικού πίνακα Toeplitz με
διάνυσμα.

6.3.2 Αποτελέσματα πειραμάτων

Το σχήμα 6.9, παρουσιάζει μία σύγκριση απόδοσης ανάμεσα στη σειριακή και την παράλληλη

εκτέλεση. Το σχήμα περιέχει δύο διαγράμματα. Το αριστερό είναι παρόμοιο με τα διαγράμ-

ματα που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες 6.1.2 (σελ. 55) και 6.2.2 (σελ. 60),

και παρουσιάζει τους απόλυτους χρόνους εκτέλεσης των προγραμμάτων, σειριακού και πα-

ράλληλου. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι διαγώνιοι για την κάθε εκτέλεση είναι στο
1
2
της

διάστασης. Παρατηρείται ότι για διαστάσεις ως 256, η CPU έχει καλύτερο χρόνο εκτέλεσης.
Ο χρόνος της CPU αυξάνεται εκθετικά όσο αυξάνονται τα δεδομένα, ενώ από την άλλη ο
χρόνος της GPU έχει σχεδόν μηδαμινή αύξηση.
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Σχήμα 6.9: Σύγκριση απόδοσης GPU και CPU, για πολλαπλασιασμό άνω ζωνικού πινάκα
Toeplitz με διάνυσμα.

Το δεξί διάγραμμα του σχήματος 6.9 απεικονίζει την επιτάχυνση (speed up) εκτέλεσης της
GPU. Οι τιμές που απεικονίζονται, είναι ο λόγος του χρόνου εκτέλεσης της CPU προς αυτόν
της GPU και είναι στην ουσία το κατά πόσο η παράλληλη εκτέλεση είναι πιο γρήγορη σε
σχέση με τη σειριακή. Παρατηρείται ότι μέχρι τη διάσταση 256, η τιμή αυτή είναι κάτω από τη

μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι η CPU έχει καλύτερη απόδοση. Η συγκεκριμένη καμπύλη
αυξάνεται λογαριθμικά όπως φαίνεται από το διάγραμμα. Παρατηρείται ότι λόγω της μεγάλης

σύμπτυξης του πίνακα Α (διάνυσμα μεγέθους m), τα πειράματα μπορούν να εκτελεστούν για
πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση με αυτά των δύο προηγουμένων ενοτήτων 6.1.2 (σελ.

55) και 6.2.2 (σελ.60).
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Στα προηγούμενα παραδείγματα, η απόδοση της GPU ήταν περίπου στο διπλάσιο σε σχέση
με αυτή της CPU. Από την άλλη, στο τρέχον βλέπουμε ότι πλησιάζει πολύ κοντά στην τιμή
εκατό. Και στις δύο περιπτώσεις το πλήθος των πράξεων είναι το ίδιο, οπότε μπορεί να

αναρωτηθεί κανείς προς τι η τόσο μεγάλη διαφορά της επιτάχυνσης; Η απάντηση, βρίσκεται

στη προσπέλαση στοιχείων του πίνακα Α. Πλέον απαιτούνται πολύ λιγότερες προσπελάσεις

στη μνήμη, m στοιχεία και όχι m × n. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δραματική αύξηση
απόδοσης της GPU, η οποία φτάνει πολύ κοντά στο εκατό.

Τέλος παρατηρείται ότι η επιτάχυνση έχει μεγάλο ρυθμό αύξησης μέχρι την τιμή διάστασης

65536 και από κει και έπειτα υπάρχει μία εξισορρόπηση. Αυτό οφείλεται στο ρυθμό αύξησης

των χρόνων εκτέλεσης της GPU και της CPU. Από ένα σημείο και έπειτα, όπως φαίνεται
στο αριστερό διάγραμμα, ο ρυθμός αύξησης των χρόνων είναι ο ίδιος. Το γεγονός αυτό έχει

να κάνει με τους διαθέσιμους πόρους της κάρτας γραφικών και το πόσα νήματα μπορεί να

υποστηρίξει.

6.4 Προσεγγιστική Αναζήτηση προτύπου a σε κε-

ίμενο x

Το παράδειγμα που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα 6.3, με ελάχιστες τροπο-

ποιήσεις, μπορεί να μετατραπεί σε παράδειγμα προσεγγιστικής αναζήτησης προτύπου a σε
κείμενο x. Αν θεωρηθεί ότι στο διάνυσμα a, όπου κρατείται ο άνω τριγωνικός ζωνικός
πίνακας Toeplitz, τοποθετηθεί το πρότυπο και στο πολλαπλασιαζόμενο διάνυσμα x, τοποθε-
τηθεί το κείμενο πάνω στο οποίο θα γίνει η αναζήτηση, τότε με ελάχιστες τροποποιήσεις, το

πρόβλημα του πολλαπλασιασμού μετατρέπεται σε πρόβλημα αναζήτησης. Η βασική διαφορά

βρίσκεται στην πράξη του πολλαπλασιασμού, όπου τώρα θα πρέπει να αντικατασταθεί με

έλεγχο ισότητας. Παρακάτω στο listing 6.7 παρουσιάζεται ο σειριακός κώδικας υλοποίησης
της προσεγγιστικής αναζήτησης.

void match_serial(char* A,char* x,char* y, int n, int m){

int i, j;

for (i=0; i<n-m; i++) {

y[i] = 0;

for (j=0; j<m; j++)

if (A[j] == x[i+j])

y[i]++;

}

}

Listing 6.7: Σειριακός κώδικας προσεγγιστικής αναζήτησης προτύπου a σε κείμενο x

Μία πρώτη διαφορά σε σχέση με τον αντίστοιχο κώδικα listing 6.5 (σελ. 63), είναι η αλλαγή
των ορισμάτων της συνάρτησης από float σε char, διότι πλέον η σύγκριση γίνεται σε χα-
ρακτήρες. Επειδή στο τρέχον παράδειγμα τα πειράματα πραγματοποιούνται για δύο μεγέθη

αλφάβητου, 4 και 100, ο τύπος char (1 byte) επαρκεί για να χωρέσει κάθε δυνατό χαρακτήρα
που μπορεί να δημιουργηθεί. Μία δεύτερη διαφορά, είναι ότι στη πρώτη δομή επανάληψης for,
όπου η επανάληψη φτάνει έως n −m και όχι ως n. ΄Οπως φαίνεται και στο σχήμα 6.10, οι
επαναλήψεις που απαιτούνται για την ταύτιση του προτύπου, είναι όσο είναι το μέγεθός του
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κειμένου x μείον το μέγεθός του προτύπου a. ΄Ετσι για παράδειγμα, για μέγεθος κειμένου
n = 12 και μέγεθος προτύπου m = 4, αρκούν οκτώ επαναλήψεις (σύνολο εννιά, αρχίζει από
το μηδέν) για να γίνει πλήρης αναζήτηση στο κείμενο. Τέλος η τρίτη αλλαγή, αφορά την

πράξη του πολλαπλασιασμού, όπου πλέον μετατρέπεται σε έλεγχο ισότητας. Το διάνυσμα

αποτελέσματος y κρατάει των αριθμό των ταυτίσεων που υπάρχουν, και σε περίπτωση πλήρης
ταύτισης, το αντίστοιχο κελί θα πρέπει να έχει ίδια τιμή με αυτή του μεγέθους του προτύπου

a.

Αντίστοιχες αλλαγές έχει και ο παράλληλος κώδικας, ο οποίος βρίσκεται στο listing 6.8.
Πλέον η διαφορά με τα προηγούμενα παραδείγματα των ενοτήτων 6.1, 6.2 και 6.3, βρίσκεται

στον τρόπο κλήσης του kernel και πιο συγκεκριμένα στον αριθμό των work-item που χρη-
σιμοποιούνται. Στο στο τρέχον παράδειγμα, απαιτούνται n–m νήματα, όπου κάθε ένα είναι
υπεύθυνο για την παραγωγή ενός αποτελέσματος στο διάνυσμα y, δηλαδή ένα νήμα κάνει
μία ταύτιση για ένα σημείο του κειμένου x.

__kernel void

vector_matrix_mul ( __global char* A,

__global char* x,

__global char* y,

uint n, uint m) {

int j;

// 1D Thread ID

int idx = get_global_id (0);

y[idx] = 0;

for (j=0; j<m; j++)

if (A[j] == x[idx+j])

y[idx ]++;

}

Listing 6.8: Παράλληλος κώδικας προσεγγιστικής αναζήτησης προτύπου a σε κείμενο x

Σχήμα 6.10: Επαναλήψεις για την αναζήτηση προτύπου a σε κείμενο x
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6.4.1 Αποτελέσματα πειραμάτων

Ο τύπος δεδομένων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του προτύπου και του κειμένου

είναι char και έχουν χρησιμοποιηθεί δύο αλφάβητα. ΄Ενα μικρό μεγέθους τέσσερα και ένα
μεγάλο μεγέθους εκατό.

Το πρώτο σχήμα 6.11, αποτελείται από τέσσερα διαγράμματα, όπου το κάθε ένα περιέχει

μια σύγκριση επιταχύνσεων (Speed Up) ανά διαφορετικό μέγεθος προτύπου για διαφορετικό
αλφάβητο. Η σύγκριση αυτή γίνεται για τέσσερα διαφορετικά είδη κειμένου (1024, 32786,

1048576, 67108864).

Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές επιταχύνσεις ανά μέγεθος αλφα-

βήτου. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι το μικρότερο αλφάβητο έχει καλύτερη επιτάχυνση.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι χρόνοι εκτέλεσης και των δύο υλοποιήσεων, σειριακής και

παράλληλης, είναι μικρότεροι για μεγάλα αλφάβητα σε σχέση με τα μικρά. Αυτό μπορεί να

διαπιστωθεί παρατηρώντας τις τιμές του πίνακα 6.3, όπου περιέχει απόλυτους χρόνους για

τις εκτελέσεις κείμενου μεγέθους 67108864. Η διαφορά είναι ότι καθώς πηγαίνουμε από

μεγάλο σε μικρό, ο χρόνος της CPU έχει μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης σε σχέση με αυ-
τόν της GPU, με αποτέλεσμα οι επιταχύνσεις για μικρότερα αλφάβητα να είναι σαφώς πιο
μεγάλες. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει, είναι ότι όσο αυξάνεται

το μέγεθος του κειμένου, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η επιτάχυνση, η οποία φτάνει σε τιμή

περίπου στο 30. Κάτι ανάλογο ισχύει και για το μέγεθος προτύπου, όπου για μικρά κείμενα

(1024, 32768), όσο αυξάνεται το μέγεθος του προτύπου αυξάνεται και η επιτάχυνση, ενώ για

μεγαλύτερα κείμενα (1048576, 67108864) παρατηρείται ότι η αύξηση επιτάχυνσης είναι πολύ

μικρότερη, θα μπορούσαμε να πούμε σχεδόν σταθερή.

GPU times CPU times
``````````````̀πρότυπο

αλφάβητο
4 100 4 100

4 0,09090 0,08428 1,99722 1,22576

8 0,14822 0,13657 4,16096 2,24253

16 0,25505 0,23623 7,76543 4,27015

32 0,49552 0,44295 14,8763 8,32491

64 0,92780 0,84607 29,09064 16,88383

128 1,82698 1,65673 57,48031 33,10361

Πίνακας 6.3: Χρόνοι εκτέλεσης GPU και CPU, για μέγεθος κειμένου 67108864.

Στο σχήμα 6.11, παρατηρείται μία διακύμανση στις επιταχύνσεις και για τα δύο αλφάβητα, για

μέγεθος κειμένου 1048576, όσο αυξάνεται το μέγεθος του προτύπου. Πιο συγκεκριμένα η

επιτάχυνση, για το αλφάβητο 4, ξεκινάει από την τιμή 19, έπειτα πέφτει στην τιμή 16, έπειτα

ξανά-ανεβαίνει στην τιμή 27 και μετά σταθεροποιείται κοντά στο 30. Για την καλύτερη κα-

τανόηση αυτής της διακύμανσης δίνεται ο πίνακας 6.4, που περιέχει τους απόλυτους χρόνους

των εκτελέσεων της GPU και της CPU, καθώς επίσης και τα ποσοστά αύξησης αυτών όταν
αυξάνεται το μέγεθος προτύπου. Ενώ στη CPU παρατηρείται ένας λόγος αύξησης σταθερός
κοντά στο 2, η GPU συμπεριφέρεται κάπως διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα ο λόγος αύξησης
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GPU CPU

πρότυπο αλφάβητο 4 Λόγος αύξησης αλφάβητο 4 Λόγος αύξησης

4 0,00164 0,03119

8 0,00409 2,49 0,06496 2,08

16 0,00435 1,06 0,12132 1,87

32 0,00773 1,78 0,23226 1,91

64 0,01515 1,96 0,45460 1,96

128 0,02870 1,89 0,89798 1,98

Πίνακας 6.4: Χρόνοι εκτέλεσης GPU και CPU, για μέγεθος κειμένου 1048576.

από μέγεθος προτύπου 4 σε 8 είναι περίπου στο 2,5, έπειτα από 8 σε 4 πέφτει στο 1,06 και στη

συνέχεια σταθεροποιείται περίπου στο 1,9. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν αυτές οι

διακυμάνσεις στην επιτάχυνση. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την διακύμανση επιτάχυνσης

που υπάρχει στο αλφάβητο 100.
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Σχήμα 6.11: Speed Up ανά μέγεθος προτύπου, για τέσσερα διαφορετικά κείμενα.

Το δεύτερο σχήμα 6.12 απεικονίζει την επιτάχυνση με βάση τα διαφορετικά μεγέθη κειμένου.

Υπάρχουν δύο διαγράμματα, όπου το αριστερό αναφέρεται σε μέγεθος αλφαβήτου 4, ενώ το

δεξί σε 100. Παρατηρείται ότι για το μικρότερο αλφάβητο οι επιταχύνσεις έχουν μεγαλύτερη

τιμή. Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή αυτής της ενότητας, οι απόλυ-
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τοι χρόνοι εκτέλεσης και της CPU και της GPU είναι καλύτεροι για μεγάλα αλφάβητα, απλά
καθώς πηγαίνουμε από μεγάλο σε μικρότερο αλφάβητο, ο χρόνος της CPU έχει μεγαλύτερο
ποσοστό αύξησης σε σχέση με αυτόν της GPU (δες πίνακα 6.3).

Ανεξάρτητα από το αλφάβητο, για μικρά μεγέθη κειμένου (έως 65536), παρατηρείται ότι όσο

πιο μεγάλο είναι το μέγεθος του προτύπου τόσο καλύτερη επιτάχυνση έχει. Επίσης, όσο

το μέγεθος του κειμένου αυξάνεται παρατηρείται μία εξισορρόπηση στην επιτάχυνση η οποία

παραμένει σχετικά σταθερή. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με τα διαθέσιμα νήματα που μπορεί να

υποστηρίξει μία κάρτα γραφικών. Συγκεκριμένα η GeForce GTX 280 που χρησιμοποιήθηκε
στα πειράματα, σύμφωνα με το παράρτημα C βιβλίου της Nvidia [6], μπορεί να υποστηρίξει
περίπου μέχρι 65.000 νήματα. Για αυτό το λόγο βλέπουμε ότι από ένα σημείο και μετά η

απόδοση της κάρτας γραφικών εξισορροπείται.

Στα δύο αλφάβητα της εικόνας 6.12, παρατηρείται ότι η συμπεριφορά της επιτάχυνσης για

μέγεθος προτύπου 4 και 8 παρουσιάζει για κάποια συγκεκριμένα μεγέθη κειμένου μία δια-

κύμανση και δεν έχει μία σταθερή αύξηση. Για την καλύτερη κατανόηση αυτής της συμ-

περιφοράς δίνεται ο πίνακας 6.5, ο οποίος περιέχει τους απόλυτους χρόνους εκτέλεσης της

GPU και CPU, καθώς επίσης και τα ποσοστά αύξησης αυτών όταν αυξάνεται κάθε φορά
το μέγεθος του κειμένου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε μέγεθος αλφαβήτου και προ-

τύπου τέσσερα. Παρατηρείται ότι το ποσοστό αύξησης του χρόνου εκτέλεσης της CPU
έχει σταθερή περίπου διπλάσια αύξηση όσο διπλασιάζεται η διάσταση του κειμένου. Από

την άλλη η κάρτα γραφικών δεν έχει παρόμοια συμπεριφορά και το ποσοστό αύξησης των

χρόνων διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου. ΄Ετσι από κείμενο 262144 σε 524288

βλέπουμε ένα ποσοστό αύξησης στο 4,65, το οποίο στη συνέχεια πέφτει στο 0,73. Η μη

σταθερά αύξηση των χρόνων της GPU για μερικά μεγέθη κειμένου προκαλεί αυτή την πε-
ρίεργη συμπεριφορά στην επιτάχυνση. Με όμοιο τρόπο προκύπτουν και οι υπόλοιπες τρείς

περιπτώσεις που αφορούν μέγεθος προτύπου 8 σε αλφάβητο 4 και 100 και μέγεθος προτύπου

4 σε αλφάβητο 100.

GPU CPU

μέγεθος αλφάβητο 4 λόγος αλφάβητο 4 λόγος

κειμένου αύξησης αύξησης

65536 0,00021 0,00195

131072 0,00029 1,38 0,00389 1,99

262144 0,00048 1,66 0,00902 2,32

524288 0,00223 4,65 0,01632 1,81

1048576 0,00163 0,73 0,03115 1,91

2097152 0,00884 5,42 0,06233 2,00

4194304 0,00621 0,70 0,12499 2,01

8388608 0,01207 1,94 0,24981 2,00

Πίνακας 6.5: Χρόνοι εκτέλεσης GPU και CPU, για αλφάβητο 4 και πρότυπο μεγέθους 4.

Παρατηρώντας τούς αλγορίθμους των ενοτήτων 6.3 και 6.4 διαπιστώνουμε ότι η φύση των

δύο εφαρμογών είναι σχεδόν όμοια. ΄Ομως στην μία περίπτωση οι επιταχύνσεις φτάνουν μέχρι
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Σχήμα 6.12: Speed Up ανά μέγεθος προτύπου, για όλα τα διαφορετικά κείμενα.

την τιμή 100 ενώ στην άλλη μέχρι την 30. Για να δικαιολογηθεί αυτή η διαφορά τους θα

πρέπει να αναλυθούν οι βασικές διαφορές τους. Μία διαφορά είναι στον τύπο δεδομένων των

πινάκων και διανυσμάτων από double (8 byte) σε char (1 byte). Σύμφωνα με το [5] οι κάρτες
γραφικών ειδικεύονται έχουν πολύ καλύτερη απόδοση σε πράξεις με αριθμούς κινητής υπο-

διαστολής, επειδή εξειδικεύονται στην υψηλά εντατική παράλληλη επεξεργασία δεδομένων,

πράγμα που το απαιτεί η φύση της εργασίας τους. Επομένως από αυτό το γεγονός δικαιο-

λογείται κατά ένα μέρος η καλύτερη επιτάχυνση στο παράδειγμα με τους τύπους δεδομένων

double. Επίσης μία άλλη διαφορά ανάμεσα στις δύο υλοποιήσεις είναι μία επιπλέον δομή
ελέγχου if για τη σύγκριση των χαρακτήρων. ΄Ετσι συμπεραίνουμε ότι στο παράδειγμα της
ενότητας 6.4 γίνονται επιπλέον πράξεις ελέγχου με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν αρκετά την
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απόδοση επιτάχυνσης του αλγορίθμου.

6.5 Αναζήτηση προτύπου a σε κείμενο x

Στην ενότητα 6.4 παρουσιάστηκε το παράδειγμα της προσεγγιστικής αναζήτησης. Ο κώδι-

κας μετράει αριθμό ταυτίσεων ελέγχοντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που μπορούν

να υπάρξουν. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας χαρακτήρων, ο έλεγχος θα συνεχιστεί με απο-

τέλεσμα να καλυφθούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί. Η παραπάνω προσέγγιση θα μπορούσε

να μετατραπεί σε αναζήτηση λογικής true – false. Δηλαδή σε περίπτωση αναντιστοιχίας να
μη συνεχίζεται ο έλεγχος και με ένα break να διακόπτεται η τρέχουσα αναζήτηση και να
εκτελείται η επόμενη. Παρακάτω στα listing 6.9 και 6.10 παρουσιάζεται η σειριακή και η
παράλληλη υλοποίηση της αναζήτησης αντίστοιχα.

void match_serial(char* A,char* x,char* y, int n, int m){

int i, j;

for (i=0; i<n-m; i++) {

y[i] = 1;

for (j=0; j<m; j++)

if (!(A[j] == x[i+j])) {

y[i] = 0;

break;

}

}

}

Listing 6.9: Σειριακός κώδικας αναζήτησης προτύπου a σε κείμενο x

Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή αναζήτησης, εκτός από το ότι έχει πολύ

λιγότερες επαναλήψεις λόγω της break, είναι ότι πλέον το διάνυσμα y κρατάει δύο τιμές, 1
για πλήρη ταύτιση και 0 όταν δεν υπάρχει αυτή.

__kernel void

vector_matrix_mul ( __global char* A,

__global char* x,

__global char* y,

uint n, uint m)

{

int j;

// 1D Thread ID

int idx = get_global_id (0);

y[idx] = 1;

for (j=0; j<m; j++)

if (!(A[j] == x[idx+j])){

y[idx] = 0;

break;

}

}

Listing 6.10: Παράλληλος κώδικας προσεγγιστικής αναζήτησης προτύπου a σε κείμενο x
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6.5.1 Αποτελέσματα πειραμάτων

Το σχήμα 6.13 είναι αντίστοιχο με το 6.11 που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα

στη σελ. 68. Μία κοινή παρατήρηση μεταξύ των δύο σχημάτων είναι ότι και στις δύο

περιπτώσεις οι επιταχύνσεις για μικρά αλφάβητα είναι μεγαλύτερες. ΄Οπως έχει αναλυθεί

ήδη στην ενότητα 6.4.1, παρόλο που οι επιταχύνσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερες για μικρά

αλφάβητα, οι απόλυτοι χρόνοι εκτέλεσης είτε για τη CPU, είτε για τη GPU είναι μικρότεροι
για μεγάλο αλφάβητο. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί παρατηρώντας τον πίνακα 6.6 όπου

εμφανίζει τούς χρόνους εκτέλεσης. Η παραπάνω παρατήρηση είναι αρκετά σημαντική και

συνάμα κάπως περίεργη, διότι και στις δύο περιπτώσεις γίνεται έλεγχός ισότητας μεταξύ

δύο ίδιων τύπων δεδομένων (char). Απλά στη μία περίπτωση του αλφαβήτου 4, οι δυνατές
τιμές που μπορεί να πάρει μία λέξη είναι τυχαίες τιμές από 0 – 3, ενώ στην περίπτωση του
αλφαβήτου 100 οι αντίστοιχες τιμές είναι από 0 – 99. Μελλοντικά, θα μπορούσε να γίνει μία
περαιτέρω διερεύνηση πάνω σε αυτό το θέμα για να διαπιστωθεί ο λόγος που υπάρχει αυτή

η συμπεριφορά.
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Σχήμα 6.13: Speed Up ανά μέγεθος προτύπου, για τέσσερα διαφορετικά κείμενα.

Επίσης μία διαφορά ανάμεσα στα δύο σχήματα είναι ότι στο σχήμα 6.13 παρατηρείται μία

μείωση της επιτάχυνσης σε όλα τα μεγέθη του κειμένου. Από εκεί που η μέγιστη επιτάχυνση

ήταν περίπου στην τιμή 30, παρατηρείται τώρα ότι πέφτει κοντά στην τιμή 10. Επίσης η

επιτάχυνση παραμένει σχεδόν σταθερή για κάθε είδους κειμένο όσο αυξάνεται το μέγεθος

του προτύπου. Αυτή η συμπεριφορά έγκειται στο γεγονός της φύσης του νέου αλγορίθμου.

Ο αλγόριθμος όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν κάνει όλες τις δυνατές ταυτίσεις, αλλά σε

περίπτωση αναντιστοιχίας υπάρχει έξοδος από το βρόχο και εκτελείται η επόμενη αναζήτηση.

Λόγω του τυχαίου κειμένου πού δημιουργείται, οι ταυτίσεις μεταξύ προτύπου και κειμένου
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είναι πολύ δύσκολο να συμβούν και στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι 0. ΄Ετσι παρατηρώντας

ξανά τον πίνακα 6.6, βλέπουμε ότι στην περίπτωση της βελτιστοποιημένης αναζήτησης (opt),
οι απόλυτοι χρόνοι είτε της σειριακής είτε της παράλληλης εκδοχής παραμένουν σταθεροί

όσο αυξάνεται το μέγεθος του προτύπου. Για αυτό το λόγο υπάρχει σταθερή επιτάχυνση

σε όλες τις περιπτώσεις. Να σημειωθεί ότι το ΛΑ, είναι ο λόγος του απόλυτου χρόνου της

προσεγγιστικής αναζήτησης προς το χρόνο της αναζήτησης (opt) και εκφράζει το κατά πόσες
φορές ο ένας είναι μεγαλύτερος από τον άλλο. Παρατηρείται ότι ο λόγος αυτός λαμβάνει

ολοένα και μεγαλύτερες τιμές όσο αυξάνεται το μέγεθος του προτύπου. Επίσης για την

περίπτωση μεγέθους κειμένου 1048576, παρατηρείται μία διακύμανση στις επιταχύνσεις και

για τα δύο αλφάβητα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ο ίδιος με αυτόν που αναλύθηκε

στην προηγούμενη ενότητα 6.4.1 για την εικόνα 6.13 και οφείλεται στις διακυμάνσεις που

συμβαίνουν στην GPU για αυτές τις τιμές.

GPU
``````````````̀πρότυπο

αλφάβητο
4 4 (opt) ΛΑ 100 100 (opt) ΛΑ

4 0,09090 0,07451 1,22 0,08428 0,05001 1,69

8 0,14822 0,07498 1,98 0,13657 0,04971 2,75

16 0,25505 0,07357 3,47 0,23623 0,04941 4,78

32 0,49552 0,07505 6,60 0,44295 0,04987 8,88

64 0,92780 0,07377 12,58 0,84607 0,04844 17,47

128 1,82698 0,07336 24,90 1,65673 0,04823 34,45

CPU
``````````````̀πρότυπο

αλφάβητο
4 4 (opt) ΛΑ 100 100 (opt) ΛΑ

4 1,99722 0,77175 2,59 1,22576 0,44380 2,76

8 4,16096 0,77774 5,35 2,24253 0,44387 5,05

16 7,76543 0,77826 9,98 4,27015 0,44404 9,62

32 14,8763 0,77709 19,14 8,32491 0,44340 18,78

64 29,09064 0,77752 37,41 16,88383 0,44259 38,15

128 57,48031 0,77643 74,03 33,10361 0,44569 74,27

Πίνακας 6.6: Χρόνοι εκτέλεσης GPU και CPU και διαφορές για μέγεθος κειμένου 67108864,
για προσεγγιστική και απλή αναζήτηση.

Το σχήμα 6.14 είναι αντίστοιχο με το 6.12, με τη διαφορά ότι εδώ απεικονίζεται η επι-

τάχυνση για διαφορετικά μεγέθη κειμένου και προτύπων μόνο για αλφάβητο 4. Και στις

δύο περιπτώσεις παρατηρείται ότι όσο το μέγεθος του κειμένου αυξάνεται, μεγαλώνει και η

επιτάχυνση μέχρι ενός σημείου και έπειτα παρατηρείται μία εξισορρόπηση, λόγω των περιορι-

σμένων πόρων της κάρτας γραφικών. Η διαφορά είναι στις απόλυτες τιμές της επιτάχυνσης

όπου στη μία περίπτωση είναι κοντά στο 30, ενώ στην άλλη κοντά στο 10. Ο λόγος που

συμβαίνει αυτό αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο και οφείλεται στη φύση του αλγο-

ρίθμου και στις αναντιστοιχίες που υπάρχουν λόγω του τυχαίου κειμένου που δημιουργείται.

Οι διάφορες διακυμάνσεις που υπάρχουν οφείλονται στο διαφορετικό ποσοστό αύξησης των

χρόνων της GPU έναντι της CPU για κάποια μεγέθη κειμένου και είναι ίδιες με αυτές που
αναλυθηκαν στην ενότητα 6.4.1.

Μία επιπλέον ανάλυση που θα μπορούσε να γίνει με τον συγκεκριμένο αλγόριθμό αναζήτησης
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Σχήμα 6.14: Speed Up ανά μέγεθος προτύπου, για όλα τα διαφορετικά κείμενα (αλφάβητο
4).

ήταν να εκτελεστεί σε μη τυχαίο κείμενο και με μη τυχαίο πρότυπο. Δηλαδή να γνωρίζουμε

από πριν ότι υπάρχουν αρκετές αντιστοιχίσεις του προτύπου για να γίνει μία πιο λεπτομερής

ανάλυση του αλγορίθμου. Από τα δύο παραδείγματα της προσεγγιστικής και της απλής ανα-

ζήτησης, βγαίνει το συμπέρασμα ότι όσο περισσότερες πράξεις και δομές ελέγχου υπάρχουν

σε ένα αλγόριθμο, τόσο η παραλληλοποίηση ενδείκνυται ως καλύτερη λύση.



Κεφάλαιο 7

Αλγόριθμοι πολλαπλής αναζήτησης

προτύπων

Η αναζήτηση πολλαπλών προτύπων είναι ένα βασικό πρόβλημα στην επιστήμη της Πληρο-

φορικής. Χρησιμοποιείται για να εντοπίσει ένα σύνολο από λέξεις -κλειδιά, γνωστά και ως

“πρότυπα (pattern)”, μέσα σε ένα κείμενο εισόδου, γνωστό ως “κείμενο(text)”. Είναι ου-
σιαστικά μία παραλλαγή της απλής αναζήτησης προτύπου, για αναζήτηση σε ένα σύνολο από

πρότυπα [13].

΄Ενας ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί σύμφωνα με το G. Navarro [22] είναι:

Δοθέντος ενός κειμένου εισόδου T = t1t2...tn, αποτελούμενο από ένα αλ-
φάβητο Σ, και ενός πεπερασμένου συνόλου από r λέξεις-κλειδιά P = {p1, p2, ..., pr},
όπου όλες έχουν σταθερό μήκος m χαρακτήρων και το συνολικό μέγεθος συμ-
βολίζεται με |P |, η πολλαπλή αναζήτηση προτύπων είναι ο εντοπισμός όλων των
τοποθεσιών i στο T , όπου υπάρχει εύρεση οποιασδήποτε λέξης.

Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές της πολλαπλής αναζήτησης προτύπων σε διάφορους τομε-

ίς, όπως στην ανάκτηση πληροφοριών, σε συστήματα ανίχνευσης επιθέσεων και στη βίο-

πληροφορική. Επίσης, πολλές γνωστές εφαρμογές και εργαλεία χρησιμοποιούν την πολλαπλή

αναζήτηση προτύπων. Μερικά από αυτά είναι:

• Snort, είναι ένα συστήματα ανίχνευσης επιθέσεων, που χρησιμοποιεί μια παραλλαγή
του αλγόριθμου Aho-Corasick [37].

• Agrep, υλοποιεί προσεγγιστική αναζήτηση συμβολοσειρών στο λειτουργικό σύστημα
UNIX και χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Wu-Manber [39].

• GNU Grep, είναι μία παραλλαγή του Commentz-Walter αλγορίθμου, και πραγματο-
ποιεί πολλαπλή αναζήτηση προτύπων σε ένα κείμενο [7].

Μία απλή προσέγγιση λύσης στο πρόβλημα αναζήτησης πολλαπλών προτύπων, θα ήταν να

γίνουν r διαδοχικές σειριακές αναζητήσεις στο κείμενο, μία για κάθε πρότυπο. Αυτή η μέθο-
δος δεν είναι αποδοτική, ειδικά όταν υπάρχουν μεγάλα σύνολα προτύπων προς αναζήτηση.
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Οι σύγχρονες προσεγγίσεις μπορούν να σαρώσουν με ένα πέρασμα το κείμενο T και να
εντοπίσουν όλες τις λέξεις-κλειδιά που τίθενται προς αναζήτηση. Οι πιο πολλοί από τους αλ-

γόριθμους βασίζονται σε αλγόριθμους απλής αναζήτησης προτύπου, με κάποιες παραλλαγές

στη λειτουργία τους, ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται ταυτόχρονα πολλά πρότυπα κατά

τη φάση προ-επεξεργασίας [13].

7.1 Είδη Αλγορίθμων

Αναλόγως μορφής με την οποία αποθηκεύονται τα πρότυπα στη μνήμη και τη λειτουργία

της αναζήτησης, οι αλγόριθμοι μπορούν να καταταχθούν σε μία από τις παρακάτω τέσσερις

κατηγορίες [12] :

• Αλγόριθμοι προθέματος (Prefix). Με την αναζήτηση προθέματος, τα πρότυπα
αποθηκεύονται σε ένα δέντρο. Είναι μία δομή δεδομένων, όπου ο αρχικός κόμβος root
αντιπροσωπεύει μία κενή συμβολοσειρά, και οι υπόλοιποι περιέχουν ένα πρόθεμα από

τις λέξεις-κλειδιά. Για μία δεδομένη θέση i του κειμένου εισόδου, ο αλγόριθμος δια-
σχίζει το δέντρο αναζητώντας για το μεγαλύτερο δυνατό επίθεμα μεγέθους t1...ti, το
οποίο αποτελεί πρόθεμα ενός πρότυπου. Μερικοί δημοφιλείς αλγόριθμοι προθέματος

για αναζήτηση πολλαπλών προτύπων είναι ο Aho-Corasick, ο οποίος βασίζεται στον
Knuth-Morris-Pratt, και ο Multiple Shift-And, ο οποίος αποτελεί μία παραλληλοποι-
ημένη γενίκευση του Shift-And [22].

• Αλγόριθμοι επιθέματος (Suffix). Και αυτοί οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν δο-
μές δεδομένων δέντρων για την αποθήκευση των προτύπων, με τη διαφορά ότι τα

πρότυπα αποθηκεύονται με ανάποδη φορά, ώστε το δέντρο να περιέχει τα επιθέματα

των προτύπων. Σε κάθε θέση του κειμένου, ο αλγόριθμος ψάχνει για το επίθεμα

οποιουδήποτε προτύπου από δεξιά προς τα αριστερά, ώστε να παραλείψει μερικούς χα-

ρακτήρες. Μερικοί δημοφιλείς αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν δέντρα επιθέματος είναι

ο Commentz-Walter, ο οποίος είναι μία επέκταση του αλγορίθμου Boyer-Moore, και
ο Set Horspool, ο οποίος είναι μια επέκταση του Horspool αλγορίθμου. Η αναζήτηση
επιθέματος θεωρείται γενικά πιο αποτελεσματική από την αναζήτηση προθέματος [12].

• Αλγόριθμοι υποσυνόλου (Factor). Οι αλγόριθμοι αυτοί δημιουργούν ένα δέν-
τρο με επιπλέον μεταβάσεις, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν κάθε υπό-συμβολοσειρά

ή υποσύνολο των προτύπων. Δύο από τους πρώτους αλγορίθμους υποσυνόλου είναι

ο Dawg-Match και ο MultiBDM, αλλά είναι αρκετά σύνθετοι και έχουν ελάχιστη
απόδοση κατά την εκτέλεση [22].

• Αλγόριθμοι κατακερματισμού (Hashing). Κατακερματισμός ή αλλιώς hash-
ing είναι μια μέθοδος μετασχηματισμού ενός συνόλου χαρακτήρων σε συνήθως προ-
καθορισμένου μεγέθους μικρότερη τιμή, ονομαζόμενο ως κλειδί. Η τιμή κατακερματι-

σμού (hash) παράγεται από έναν αλγόριθμο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εξαιρετικά
απίθανο κάποιο άλλο κείμενο να παράγει την ίδια τιμή. Επίσης, θεωρείται εξαιρετικά

απίθανο από μια τιμή hash να βρεθεί το αρχικό κείμενο, με κάποια αντίστροφο μέθοδο
[33]. Οι αλγόριθμοι που ακολουθούν αυτή τη προσέγγιση στην αναζήτηση πολλαπλών

προτύπων, χρησιμοποιούν τις τιμές hash για να μειώσουν την κατανάλωση μνήμης,



7.2 Αλγόριθμος Wu-Manber 77

συνήθως σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές. Τέτοιου τύπου αλγόριθμος είναι ο Wu-
Manber, ο οποίος αναλύεται στην επόμενη ενότητα (7.2). Διαβάζει το κείμενο σε
μπλοκ χαρακτήρων, ώστε να αυξάνει αποτελεσματικά το μέγεθος του αλφαβήτου και

στη συνέχεια εφαρμόζει μια τεχνική κατακερματισμού για να μειώσει την απαιτούμενη

μνήμη που θα καταναλώσει [40]. Επίσης, διάφοροι άλλοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιο-

ύν τον κατακερματισμό είναι ο MDH που έχει προταθεί από τον Zhou και είναι μία
παραλλαγή του Wu-Manber, ο αλγόριθμος Salmela-Tarhio-Kytojoki, ο Shift-Or και
ο BNDM, οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν υποψήφια ταιριάσματα εξαιρώντας τμήματα
του κειμένου τα οποία δεν ταιριάζουν σε κανένα πρότυπο. Αρκετοί από του αλγο-

ρίθμους συνδυάζουν κατακερματισμό και μια τεχνική που ονομάζεται q-grams για την
αύξηση του μεγέθους του αλφαβήτου παρόμοια με αυτή του Wu-Manber.

7.2 Αλγόριθμος Wu-Manber

Ο Wu-Manber, είναι ένας αρκετά γρήγορος αλγόριθμος της κατηγορίας κατακερματισμού,
και μπορεί να υποστηρίξει έως και δεκάδες χιλιάδες πρότυπα. ΄Εχει προταθεί από τον Sun Wu
και τον Udi Manber το 1994 και χρησιμοποιούταν στο glimpse, ένα εργαλείο για αναζήτηση
στο σύστημα αρχείων του UNIX [41]. Σήμερα υπάρχουν πολλές βελτιωμένες εκδόσεις του,
όπου μία από αυτές χρησιμοποιείται στο εργαλείο Snort [27].

Η βασική ιδέα του αλγορίθμου βασίζεται στον αλγόριθμο αναζήτησης προτύπου Boyer-Moore
και για το λόγο αυτό γίνεται πρώτα μία αναφορά στη βασική λειτουργία του δεύτερου. Ο

Boyer-Moore είναι αλγόριθμός αναζήτησης απλού προτύπου και μπορεί να παρακάμπτει με-
γάλη ποσότητα του κειμένου κατά την αναζήτηση, κάνοντάς τον έτσι αρκετά πιο αποδοτικό.

Υλοποιεί την αναζήτηση μία λέξης στο κείμενο με ανάποδο τρόπο, από δεξιά προς τα αρι-

στερά. Αν υποτεθεί ότι το πρότυπο είναι μήκους m, τότε η αναζήτηση ξεκινάει ελέγχοντας
τον τελευταίο χαρακτήρα του προτύπου με το χαρακτήρα tm του κειμένου. Στη περίπτωση
που υπάρξει αναντιστοιχία (στα περισσότερα κείμενα η πιθανότητα να συμβαίνει αναντιστοι-

χία είναι πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα να υπάρχει αντιστοιχία), τότε ορίζεται ξανά

σύγκριση μεταξύ του δεξιότερου χαρακτήρα του προτύπου με χαρακτήρα του κειμένου μετα-

τοπισμένο προς τα δεξιά από τον tm (tm + shift value). Για παράδειγμα, αν ο χαρακτήρας
tm, δεν εμφανίζεται πουθενά μέσα στο πρότυπο, τότε μπορεί να γίνει μετατόπιση κατά t2m, αν
ο χαρακτήρας tm ταιριάζει με τον τέταρτο χαρακτήρα του προτύπου, τότε γίνεται μετατόπιση
κατά m − 4, και ούτω καθεξής [30]. Στις φυσικές γλώσσες, μετατοπίσεις μεγέθους m ή
πολύ κοντά σε αυτή την τιμή είναι αρκετά συχνές. Αυτή η λογική θα μπορούσε να εφαρμο-

στεί και σε αλγορίθμους αναζήτησης πολλαπλών προτύπων. ΄Ομως, στη περίπτωση που τα

πρότυπα είναι πάρα πολλά, η πιθανότητα να υπάρχει μία αντιστοιχία μεταξύ των χαρακτήρων

του κειμένου με τον τελευταίο χαρακτήρα οποιοδήποτε προτύπου είναι αρκετά μεγάλη, με

αποτέλεσμα να υπάρχουν ελάχιστες μετατοπίσεις.

Ο αλγόριθμοςWu-Manber αντιμετωπίζει το παραπάνω πρόβλημα αποτελεσματικά και αποτε-
λείται από δύο φάσεις εκτέλεσης. Η πρώτη είναι η φάση της προ-επεξεργασίας και η δεύτερη

είναι η φάση της αναζήτησης. Στη πρώτη γίνεται μια προ-επεξεργασία των προτύπων και δη-

μιουργούνται τρεις πίνακες. Ο πίνακας SHIFT, ο HASH και ο PREFIX. Ο πίνακας SHIFT
καθορίζει πόσοι χαρακτήρες στο κείμενο θα παραλειφθούν όταν αυτό θα σαρώνεται, και είναι

παρόμοιος με την τεχνική bad-character-shift που χρησιμοποιεί ο Boyer-Moore αλγόριθμος.
΄Οταν η τιμή μετατόπισης είναι μηδέν, τότε χρησιμοποιούνται οι πίνακες HASH και PREFIX
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για να καθορίσουν πιο από τα πρότυπα είναι υποψήφιο για αντιστοιχία, και την επιβεβαίωση

αυτής. Στην δεύτερη φάση, γίνεται η αναζήτηση των προτύπων με τη βοήθεια των πινάκων

που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την πρώτη [40].

7.2.1 Φάση προ-επεξεργασίας

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι η υπόθεση ότι όλα τα πρότυπα έχουν το ίδιο

σταθερό μήκος m. Η τιμή που θα λάβει το m, είναι η μικρότερη τιμή μήκους από όλα τα
πρότυπα. Η τιμή αυτή αναφέρεται αρκετές φορές ως “παράθυρο αναζήτησης”. Εύκολα γίνεται
αντιληπτό ότι αυτή η απαίτηση είναι αρκετά κρίσιμη για την απόδοση του αλγορίθμου. ΄Οσο

πιο μικρός είναι ο αριθμός m, τόσο πιο μη αποδοτικός γίνεται ο αλγόριθμος. Για παράδειγμα,
αν υποθέσουμε ότι έχει τη τιμή 2, τότε δε θα μπορούν να γίνουν μετατοπίσεις με τιμή

μεγαλύτερη από αυτή [40].

Για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης, ο αλγόριθμος δεν εξετάζει το κείμενο ανά χαρακτήρα,

αλλά ανά μπλοκ χαρακτήρων μεγέθους Β. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση μεγέθους

του αλφάβητου που χρησιμοποιείται [12]. ΄Οπως προτείνεται στο [40], μία καλή τιμή για το Β

είναι ο λογάριθμος log|Σ| 2P , αν και συνήθως στην πράξη χρησιμοποιούνται οι τιμές B = 2
ή B = 3. ΄Οπως έχει ήδη αναφερθεί, ο πίνακας SHIFT είναι αντίστοιχος με την τεχνική
bad-character-shift που χρησιμοποιεί ο Boyer-Moore αλγόριθμος, με εξαίρεση ότι καθορίζει
τη μετατόπιση με βάση τους τελευταίους Β χαρακτήρες, αντί για κάθε ένα ξεχωριστά. ΄Ετσι

για παράδειγμα, αν μία συμβολοσειρά αποτελούμενη από Β χαρακτήρες δε βρεθεί μέσα σε

κάποιο πρότυπο, τότε η μετατόπιση λαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή, την m−B + 1.

Υποθέτουμε ότι ο πίνακας SHIFT περιέχει όλες τις δυνατές συμβολοσειρές μεγέθους Β,
οι οποίες είναι στο σύνολο |Σ|B (στην πράξη για λόγους χωρητικότητας, όπως θα αναφερ-
θεί αργότερα στην ίδια ενότητα, χρησιμοποιούνται συμπιεσμένοι πίνακες SHIFT, με πολλές
διαφορετικές συμβολοσειρές να αντιστοιχίζονται σε μια καταχώρηση του πίνακα). Κάθε συμ-

βολοσειρά του πίνακα SHIFT περνάει από μία συνάρτηση κατακερματισμού, και η τιμή hash
που παράγεται (ένας ακέραιος αριθμός) χρησιμοποιείται ως δείκτης για την συγκεκριμένη

συμβολοσειρά στον πίνακα. Οι τιμές που περιέχει ο πίνακας, καθορίζουν τη μετατόπιση προς

τα δεξιά που θα συμβαίνει κατά τη φάση αναζήτησης. ΄Εστω για παράδειγμα ότιX = x1....xB,

είναι λέξη μεγέθους Β που σαρώνεται από τον αλγόριθμο και αυτή αντιστοιχεί στην i εγγραφή
του πινάκα SHIFT. Υπάρχουν δύο σενάρια:

1. Το X να μην εμφανίζεται πουθενά σε οποιοδήποτε από τα πρότυπα.
Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή μετατόπιση και η τιμή που απο-

θηκεύεται στο κελί i του πινάκα SHIFT είναι η SHIFT [i] = m–B + 1.

2. Το X να εμφανίζεται σε μερικά από τα πρότυπα.
Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται αναζήτηση σε όλα τα πρότυπα που περιέχουν αυτή την

συμβολοσειρά και βρίσκεται η δεξιότερη αντιστοιχία από αυτά. Αν υποτεθεί ότι q είναι
η δεξιότερη τιμή αντιστοιχίας από όλα τα πρότυπα στην οποία τελειώνει το X, τότε ο
πίνακας SHIFT στο κελί i λαμβάνει την τιμή SHIFT [i] = m–q.

Γενικότερα για τον υπολογισμό τιμών του πίνακα SHIFT, κάθε πρότυπο pi = a1a2....am,
θεωρείται ως ξεχωριστό. Κάθε δυνατή υπό-συμβολοσειρά μεγέθους Β aj−B+1...aj από τα
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πρότυπα pi τοποθετείται στον πίνακα. Για κάθε μία εγγραφή του πίνακα, τίθεται η αντίστοιχη
τιμή shift ώστε η μετατόπιση να είναι ασφαλής κατά την αναζήτηση. Οι τιμές που περιέχον-
ται στον πίνακα είναι οι μεγαλύτερες δυνατές. Αντικαθιστώντας τες με μικρότερες τιμές,

το μόνο που πετυχαίνεται είναι να γίνονται μικρότερες μετατοπίσεις κατά την αναζήτηση,

μειώνοντας έτσι την απόδοση, αλλά και πάλι οι αναζητήσεις θα είναι ασφαλείς, δηλαδή δεν

υπάρχει περίπτωση να χαθεί κάποια εύρεση. Η παραπάνω τεχνική μπορεί να φανεί χρήσι-

μη στη συμπίεση του πίνακα SHIFT, ώστε να καταλαμβάνει μικρότερο χώρο στη μνήμη.
΄Ετσι, μερικές εγγραφές μπορούν να συγχωνευθούν σε μία, κρατώντας τη μικρότερη τιμή

μετατόπισης από όλες αυτές [40].

΄Οσο η τιμή μετατόπισης είναι μεγαλύτερη του μηδενός, τόσο γίνονται μετατοπίσεις κατά την

φάση αναζήτησης. Στην περίπτωση όμως που επιστραφεί η τιμή μηδέν, υπάρχει πιθανότητα

η τρέχουσα υπό-συμβολοσειρά που εξετάζεται να ταιριάζει με κάποιο από τα πρότυπα. Για

την αποφυγή σύγκρισης της υπό-συμβολοσειράς με όλα τα πρότυπα χρησιμοποιείται η τε-

χνική hash, όπου μειώνεται ο αριθμός των προτύπων που θα ελεγχθούν. Για την τεχνική
αυτή δημιουργείται ο πίνακας HASH. ΄Εχει ήδη υπολογιστεί η τιμή hash των συμβολοσει-
ρών μεγέθους Β χαρακτήρων και τοποθετήθηκε ως δείκτης i στον πίνακα SHIFT. Η ίδια
τεχνική χρησιμοποιείται και στον πίνακα HASH, όπου η i τιμή του πίνακα HASH[i], περιέχει
ένα δείκτη σε μία λίστα προτύπων όπου οι τελευταίοι Β χαρακτήρες αυτών έχουν τιμή κα-

τακερματισμού το i [40]. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ο πίνακας HASH είναι πιο αραιός σε
σχέση με το SHIFT, διότι περιέχει μόνο τα πρότυπα, ενώ ο SHIFT έχει όλες τις πιθανές
συμβολοσειρές μήκους Β.

΄Οταν το κείμενο σαρώνεται για αναζήτηση, υπολογίζεται η τιμή κατακερματισμού των Β

τελευταίων χαρακτήρων μέσα στο παράθυρο αναζήτησης, και γίνεται η σύγκριση της με τις

εγγραφές του πίνακα HASH, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αντιστοίχιση [27]. Αν υποτεθεί
ότι η τιμή αυτής είναι το h και ότι το SHIFT [h] = 0, τότε ο πίνακας HASH[h] θα περιέχει
ένα δείκτη p, ο οποίος δείχνει στην αρχή μία λίστας από πρότυπα που η τιμή κατακερματισμού
των τελευταίων Β χαρακτήρων είναι η h. Επειδή ο πίνακας HASH είναι ταξινομημένος
σύμφωνα με την τιμή κατακερματισμού, για να βρεθεί το τελευταίο στοιχείο της λίστας, θα

πρέπει να γίνεται η αύξηση του δείκτη έως ότου η τιμή κατακερματισμού του επιθέματος των

προτύπων γίνει ίση με την τιμή HASH[h + 1] [40].

Επειδή στις φυσικές γλώσσες πολλά επιθέματα συμβαίνει να εμφανίζονται αρκετά συχνά (π.χ.

“ion”, “ing”) υπάρχει το ενδεχόμενο να συμβούν συγκρούσεις στον πίνακα HASH, επειδή
όλα τα πρότυπα με το ίδιο επίθεμα θα τοποθετηθούν στην ίδια εγγραφή. ΄Οταν κατά την

αναζήτηση συναντώνται (δηλαδή η τιμή μετατόπισης είναι μηδέν) τέτοια κοινά επιθέματα, θα

πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά όλα τα πρότυπα της λίστας με αυτό το επίθεμα. Κάτι τέτοιο

είναι αρκετά χρονοβόρο και για αυτό υπάρχει ακόμη ένας πίνακας, ο PREFIX. Η λειτουργία
του πίνακα είναι παρόμοια με αυτή του HASH, με τη διαφορά ότι κρατάει την κατακερματι-
σμένη τιμή του προθέματος Β΄ χαρακτήρων (προτείνεται η τιμή B′ = 2) αντί για το επίθεμα.
΄Ετσι, όταν κατά την αναζήτηση εντοπιστεί ότι η τιμή μετατόπισης είναι μηδέν και ότι υπάρχει

πιθανό ταίριασμα με κάποιο πρότυπο, ο αλγόριθμος εκτός από την κατακερματισμένη τιμή

επιθέματος, υπολογίζει και την τιμή προθέματος κάνοντας μετατόπιση προς τα αριστερά κατά

m–B′ χαρακτήρες. Ο αλγόριθμος παρέχει ένα μηχανισμό φιλτραρίσματος, όπου φιλτράρει
τα πρότυπα και ελέγχει αν τα επιθέματα είναι ίδια, αλλά τα προθέματα τους είναι διαφορε-

τικά. Αυτός ο μηχανισμός στηρίζεται στο γεγονός ότι είναι αρκετά δύσκολο να υπάρχουν

διαφορετικά πρότυπα με τα ίδια επιθέματα και προθέματα [40].
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7.2.2 Κώδικας υλοποίησης της φάσης προ-επεξεργασίας

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται μερικά βασικά μέρη κώδικα για την υλοποίηση της φάσης

προ-επεξεργασίας. Ολόκληρη η εφαρμογή βρίσκεται σε δίσκο δεδομένων που επισυνάπτεται

με την παρούσα διπλωματική. Να σημειωθεί ο κώδικας που δίνεται είναι μόνο σειριακός και

δεν έχει υλοποιηθεί παράλληλα.

1 unsigned int m, shiftsize;

2 unsigned int B = 3; //Block size.

3 unsigned short m_nBitsInShift = 4;

4
5 // Creation of SHIFT matrix

6 int *SHIFT = ( int * ) malloc ( sizeof( int ) * shiftsize );

7
8 //Fill in SHIFT matrix the maximum values.

9 for ( i = 0; i < shiftsize; i++ ){

10 SHIFT[i] = m - B + 1;

11 }
12
13 // Creation of PREFIX matrix.

14 struct prefixArray *PREFIX = (struct prefixArray *) malloc ( sizeof(

struct prefixArray ) * shiftsize );

15
16 preproc_wu( pattern , m, SHIFT , PREFIX , B, m_nBitsInShift , shiftsize ,

p_size );

Listing 7.1: Φάση προ-επεξεργασίας : Αρχικοποίηση και κάλεσμα της συνάρτησης.

Στις γραμμές 1 – 3 δηλώνονται κάποιες μεταβλητές. Το m είναι το μήκος των προτύπων
και λαμβάνει τιμή από το πληκτρολόγιο. Το shiftsize, λαμβάνει την τιμή όπου δηλώνει
το μέγεθος του πίνακα SHIFT που δημιουργείται στην γραμμή 6. Η τιμή αυτή ποικίλλει
ανάλογα με το είδος του αλφαβήτου που υπάρχει. Η μεταβλητή B λαμβάνει την τιμή 3 και
δηλώνει το μέγεθος του μπλοκ χαρακτήρων που θα διαχειρίζεται ο αλγόριθμός. Τέλος, η

m nBitsInShift θα χρειαστεί για τη δημιουργία των κατακερματισμένων τιμών hash. Αμέσως
μόλις οριστεί ο πίνακας SHIFT, αρχικοποιούνται όλα τα κελιά του, με την μέγιστη τιμή που
μπορούν να λάβουν την m–B + 1 (γραμμή 9 – 11, βρόγχος for) και δημιουργείται ο πίνακας
PREFIX, ο οποίος είναι μία δομή που βρίσκεται στο listing 7.3. ΄Επειτα καλείται η μέθοδος
preproc wu(), η οποία αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την φάση της προ-επεξεργασίας. Το
όρισμα pattern περιέχει ένα πίνακα 2 διαστάσεων με όλα τα πρότυπα και το p size είναι
μεταβλητή που περιέχει τον αριθμό των προτύπων.

1 void preproc_wu( unsigned char **pattern , unsigned int m, int *SHIFT ,

struct prefixArray *PREFIX , int B, unsigned short m_nBitsInShift ,

long shiftsize , unsigned int p_size ){

2
3 unsigned int j, q, i;

4 unsigned int hash;

5 size_t shiftlen , prefixhash;

6
7 for ( j = 0; j < p_size; ++j ) {

8 //add each 3-character subpattern (similar to q-grams)

9 for ( q = m; q >= B; --q ) {

10
11 //For each pattern we found the hash value of the triad.
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12 hash = pattern[j][q - 2 - 1]; // bring in offsets of X in pattern

j

13 hash <<= m_nBitsInShift;

14 hash += pattern[j][q - 1 - 1];

15 hash <<= m_nBitsInShift;

16 hash += pattern[j][q - 1];

17
18 //For each SHIFT cell , we found the shift value.

19 shiftlen = m - q;

20 SHIFT[hash] = MIN( SHIFT[hash], shiftlen );

21
22 //If shift value is 0, then calculate the hash of the prefixes for

each pattern.

23 if ( shiftlen == 0 ) {

24 // Calulation of prefix of the pattern.

25 prefixhash = pattern[j][0];

26 prefixhash <<= m_nBitsInShift;

27 prefixhash += pattern[j][1];

28 // Store the PREFIX matrix.

29 PREFIX[hash]. value[PREFIX[hash].size] = prefixhash;

30 PREFIX[hash]. index[PREFIX[hash].size] = j;

31 PREFIX[hash].size ++;

32 }

33 }

34 }

35
36 }

Listing 7.2: Φάση προ-επεξεργασίας : Υλοποίηση.

Το listing 7.2 περιλαμβάνει την υλοποίηση της συνάρτησης για τη φάση της προ-επεξεργασίας.
΄Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο πίνακας SHIFT θα περιέχει όλες τις μετατοπίσεις και
μέχρι στιγμής περιλαμβάνει την μέγιστη μετατόπιση m–B+1. Στη φάση αυτή ο αλγόριθμός
λαμβάνει για κάθε ένα πρότυπο κάθε δυνατή υπό-συμβολοσειρά μεγέθους B (βρόχος for,
γραμμή 7) και υπολογίζει την τιμή κατακερματισμού hash (γραμμές 13 – 16). Η τιμή αυτή
είναι ένας ακέραιος αριθμός ο οποίος μπαίνει στη συνέχεια ως δείκτης στον πίνακα SHIFT
(γραμμή 20). Οι τιμές που περιέχει ο πίνακας, καθορίζουν τη μετατόπιση προς τα δεξιά που

θα συμβαίνει κατά τη φάση αναζήτησης.

Σε περίπτωση μετατόπισης μηδενική (shiftlen = 0, γραμμή 23), υπάρχει η πιθανότητα ενδε-
χόμενου ταιριάσματος και θα πρέπει να υπολογιστεί η τιμή κατακερματισμού του προθέματος

prefixhash (γραμμές 25-27). Η θεωρητική υλοποίηση του αλγορίθμου που παρουσιάστηκε
στην προηγούμενη ενότητα 7.2.1 διαφέρει λίγο ως προς την τελική υλοποίηση που χρησι-

μοποιήθηκε. Ο πίνακας HASH που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα 7.2.1 δεν είναι
απαραίτητο να υλοποιηθεί, διότι θα περιέχει τις τιμές κατακερματισμού επιθέματος hash οι
οποίες έχουν ήδη υπολογιστεί. ΄Ετσι, αρχικοποιείται η δομή δεδομένων PREFIX, η οποία
ουσιαστικά συγχωνεύει τους δύο πίνακες HASH και PREFIX. Χρησιμοποιείται η ίδια τε-
χνική που χρησιμοποιήθηκε και στον πίνακα SHIFT και λαμβάνει ως δείκτη πίνακα την τιμή
κατακερματισμού επιθέματος hash. Στην ουσία είναι ένας δείκτης σε μία λίστα προτύπων
όπου οι τελευταίοι B χαρακτήρες αυτών έχουν ίδιο επίθεμα με τιμή κατακερματισμού hash.
Για κάθε μία εγγραφή του πίνακα στη μεταβλητή value περιέχεται η τιμή κατακερματισμού
προθέματος prefixhash (γραμμή 29), η index περιέχει ένα δείκτη πού δείχνει σε ποιο πρότυπο
συμβαίνει να έχει τιμή κατακερματισμού για επίθεμα hash και πρόθεμα prefixhash (γραμμή
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30). Τέλος η μεταβλητή size ππεριέχει το μέγεθος της τρέχουσας λίστας.

1 #define VALUESIZE 200

2
3 struct prefixArray{

4 int value[VALUESIZE ]; //An array of hash values

5 int size; //Hold the total size of the value array

6 int index[VALUESIZE ]; // Store the pattern number

7 };

Listing 7.3: Φάση προ-επεξεργασίας : Δομή δεδομένων PREFIX.

7.2.3 Φάση αναζήτησης

Σε αυτή τη φάση εκτέλεσης ο αλγόριθμος κάνει αναζήτηση των προτύπων μέσα στο κείμενο,

με τη βοήθεια των πινάκων που έχουν ήδη δημιουργηθεί κατά τη φάση προ-επεξεργασίας.

Παρακάτω δίνονται τα βήματα αναζήτησης του αλγορίθμου Wu-Manber:

1. Γίνεται ο καθορισμός του παράθυρου αναζήτησης μήκους m στην αρχή του κειμένου
T . Δημιουργείται και ένας δείκτης Tp ο οποίος δείχνει στο επίθεμα του παραθύρου.

Για τον υπολογισμό της τιμής στην οποία θα δείχνει ο Tp χρησιμοποιείται ο τύπος

tm−B+1...tm.

2. Εάν το Tp > Tend, συνεπάγεται ότι ο δείκτης έχει ξεπεράσει τα όρια του κειμένου και

η λειτουργία θα πρέπει να τερματιστεί. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να υπολογιστεί

η τιμή κατακερματισμού B χαρακτήρων από το επίθεμα του παραθύρου. Η τιμή αυτή
συμβολίζεται ως hash(sbc), όπου sbc σημαίνει το επίθεμα μπλοκ χαρακτήρων (suffix
block chartacter).

3. Ελέγχετε η τιμή SHIFT [hash(sbc)]. Εάν είναι 0, αυτό σημαίνει ότι το τρέχον επίθεμα
χαρακτήρων είναι ίδιο με το επίθεμα κάποιων προτύπων και ότι πιθανώς υπάρχει ένα

ταίριασμα. Σε αυτή την περίπτωση εκτελείται το βήμα (4). Στην περίπτωση όπου η

τιμή SHIFT [hash(sbc)] είναι μεγαλύτερη του 0, τότε ο δείκτης Tp λαμβάνει την τιμή

Tp = Tp + SHIFT [hash(sbc)] και εκτελείται το βήμα (2).

4. Γίνεται αναζήτηση στον πίνακα HASH με βάση την τιμή hash(sbc), για να βρεθεί η
εγγραφή των προτύπων όπου έχουν το ίδιο επίθεμα B χαρακτήρων με το επίθεμα του
τρέχοντος παράθυρου αναζήτησης. Η εγγραφή περιέχει ένα δείκτη στην αρχή λίστας

πρότυπων όπου αποθηκεύεται στο κελί HASH[hash(sbc)].

5. Υπολογίζεται η τιμή κατακερματισμού του προθέματος από το τρέχον παράθυρο α-

ναζήτησης. Συμβολίζεται με hash(pbc), όπου pbc σημαίνει το πρόθεμα μπλοκ χαρα-
κτήρων (prefix block chartacter).

6. Από τη λίστα προτύπων υπολογίζονται οι κατακερματισμένες τιμές των προθεμάτων και

όταν βρεθεί τιμή ίση με την τιμή hash(pbc), γίνεται αντιστοίχιση και ελέγχεται αν το
πρότυπο ταιριάζει με τρέχουσα λέξη. Αν βρεθεί αντιστοίχιση, τότε η τιμή αποθηκεύεται

στα αποτελέσματα. Ανεξάρτητα αντιστοίχισης ή όχι, ο δείκτης Tp λαμβάνει την τιμή

Tp = Tp + 1 και εκτελείται το βήμα (2)[27].
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7.2.4 Κώδικας υλοποίησης της φάσης φάσης αναζήτησης

Παρακάτω αναλύονται κομμάτια κώδικα από την υλοποίηση που αφορούν την φάση της α-

ναζήτησης. Θα αναλυθούν και η σειριακή εκδοχή σε γλώσσα προγραμματισμού C και η
παράλληλη με τη χρήση του OpenCL. Στο listing 7.4 βρίσκεται η συνάρτηση της φάσης
αναζήτησης της σειριακής υλοποίησης. Λαμβάνει ως ορίσματα τα πρότυπα με την μεταβλητή

pattern, το κείμενο με την text, το μέγεθος των προτύπων m, το μέγεθος του κειμένου n,
το μέγεθος του μπλοκ B, τον πίνακα SHIFT και την δομή PREFIX που δημιουργήθηκαν από
την προηγούμενη φάση προ-επεξεργασίας και τέλος την m nBitsInShift που θα χρειαστεί
για τη δημιουργία κατακερματισμένων τιμών. Η συνάρτηση επιστέφει ένα ακέραιο αριθμό

που δείχνει τις ταυτίσεις που έχουν συμβεί.

1 int wu_scan( unsigned char **pattern , unsigned int m, unsigned char *

text , unsigned int n, int *SHIFT , struct prefixArray *PREFIX ,

unsigned int B, unsigned short m_nBitsInShift ){

2
3 unsigned int hash1 , hash2;

4 size_t shift , index = m - 1;

5 int i, j, matches = 0;

6
7 while ( index < n ) {

8 hash1 = text[index - 2];

9 hash1 <<= m_nBitsInShift;

10 hash1 += text[index - 1];

11 hash1 <<= m_nBitsInShift;

12 hash1 += text[index ];

13
14 shift = SHIFT[hash1 ];

15
16 if ( shift > 0 )

17 index += shift;

18 //when shift = 0 we have a potential match

19 else {

20
21 hash2 = text[index - m + 1];

22 hash2 <<= m_nBitsInShift;

23 hash2 += text[index - m + 2];

24
25 // Compare the prefix of each keyword to hash2

26 for ( i = 0; i < PREFIX[hash1 ].size; i++ ) {

27
28 //if prefix matches , compare target substring with pattern

29 if ( hash2 == PREFIX[hash1 ].value[i] ) {

30
31 for ( j = 2; j < m; j++ ) {

32
33 if( pattern[PREFIX[hash1]. index[i]][j] != text[index - m + 1

+ j] )

34 break;

35 }

36
37 if( j == m ) {

38 matches ++;

39 break;

40 }

41 }
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42 }

43 index ++;

44 }

45 }

46
47 return matches;

48 }

Listing 7.4: Φάση αναζήτησης : Σειριακή υλοποίηση.

Στην γραμμή 3, δηλώνονται οι μεταβλητές hash1 και hash2, στις οποίες θα αποθηκεύεται
κάθε φορά η κατακερματισμένη τιμή B χαρακτήρων του επιθέματος και του προθέματος
από το τρέχον παράθυρο αναζήτησης. Είναι ακριβώς αντίστοιχα με τις τιμές hash(sbc) και
hash(pbc) που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα 7.2.3. Στην γραμμή 4, δηλώνονται
οι μεταβλητές shift που θα περιέχει την μετατόπιση που θα συμβαίνει, και η index όπου είναι
ένας δείκτης που δείχνει στο κείμενο. Το index είναι αντίστοιχο με το Tp της προηγούμενης

ενότητας. ΄Ολη η διαδικασία του αλγορίθμου βρίσκεται στην δομή επανάληψης while (γραμμή
7). ΄Οσο ο δείκτης index βρίσκεται εντός ορίων κειμένου θα εκτελείται η διαδικασία που θα
αναλυθεί παρακάτω, σε άλλη περίπτωση ο δείκτης έχει ξεπεράσει τα όρια του κειμένου και η

λειτουργία του θα πρέπει να τερματιστεί.

Θα πρέπει να υπολογιστεί η κατακερματισμένη τιμή B χαρακτήρων του επιθέματος από το
τρέχον παράθυρο (γραμμές 8 -12). Αυτή η τιμή υπολογίζεται με συνεχόμενες μετατοπίσεις bit
αριστερά κατά m nBitsInShift. Εφόσον γίνει αυτή η διαδικασία στην τιμή shift αποθηκεύεται
η τιμή μετατόπισης που βρίσκεται από τον πίνακα SHIFT και πιο συγκεκριμένα στη θέση
SHIFT[hash1] (γραμμή 14). Ελέγχεται η τιμή και εφόσον είναι μεγαλύτερη του 0, τότε δεν
υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο ταίριασμα και ο δείκτης index προσαυξάνεται κατά τιμή shift.
Στην περίπτωση όμως που η μετατόπιση είναι 0 τότε υπάρχει πιθανώς κάποιο ταίριασμα και

εκτελείται η παρακάτω διαδικασία (κώδικας else, στις γραμμές 19 – 44).

Αρχικά στην μεταβλητή hash2 αποθηκεύεται η κατακερματισμένη τιμή του προθέματος από
το τρέχον παράθυρο αναζήτησης (γραμμές 21 – 23). ΄Επειτα γίνεται αναζήτηση στην δομή
PREFIX που περιέχει την ίδια κατακερματισμένη τιμή επιθέματος με αυτή που υπολογίστηκε
για το τρέχον παράθυρο την hash1 (δομή επανάληψης for, γραμμή 26). Μέχρι στιγμής υπάρ-
χει μία εν μέρη ταύτιση μεταξύ του επιθέματος του τρέχον παραθύρου και μεταξύ μερικών

προτύπων που έχουν και αυτά με την σειρά τους το ίδιο επίθεμα (PREFIX [ hash1]). ΄Ετσι,
θα πρέπει να γίνει έλεγχος ποια από αυτά τα πρότυπα τυγχάνει να έχουν και το ίδιο πρόθεμα

(δομή ελέγχου if γραμμή 29). Εφόσον τώρα έχουν φιλτραριστεί αρκετά πρότυπα και γνω-
ρίζουμε ότι το τρέχον παράθυρο έχει ίδιο επίθεμα και ίδιο πρόθεμα με αυτά, θα πρέπει τώρα

να γίνει μία λεπτομερής αναζήτηση για καθένα από αυτά ανά χαρακτήρα για να διαπιστωθεί

αν υπάρχει μία πλήρης ταύτιση (δομή επανάληψης for γραμμή 31). Εφόσον υπάρξει, τότε θα
γίνει προσαύξηση στην μεταβλητή matches και θα γίνει η ταύτιση για το επόμενο πρότυπο.
΄Οταν πραγματοποιεί ο έλεγχος για τα πρότυπα τότε ο δείκτης index αυξάνεται κατά μία θέση
για να πραγματοποιηθεί η επόμενη αναζήτηση.

Στο παρακάτω listing 7.5 παρουσιάζεται η παράλληλη υλοποίηση με το OpenCL. Στις γραμ-
μές 3 – 7, ορίζεται η δομή δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του πίνακα
PREFIX. Στις γραμμές 10 – 15 ορίζεται η συνάρτηση kernel και τα ορίσματα της τα οποία
είναι ίδια με την σειριακή υλοποίηση που αναλύθηκε προηγουμένως. Η μόνη διαφορά με πριν

βρίσκεται στη μεταβλητή pattern όπου περιέχει τα πρότυπα. Στην περίπτωση της παράλληλης
υλοποίησης το pattern είναι μονοδιάστατος πίνακας, γιατί όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο
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3.5, σελ. 30 του [21], τα buffer αντικείμενα μνήμης υποστηρίζουν μονοδιάστατες συλλογές
τιμών. Το προσδιοριστικό global, δείχνει ότι οι τα αντικείμενα μνήμης αποθηκεύονται στην
global περιοχή μνήμης και είναι προσβάσιμα από όλα τα νήματα.

1 #define VALUESIZE 200

2
3 typedef struct {

4 int value[VALUESIZE ]; //An array of hash values

5 int size; //Hold the total size of the value array

6 int index[VALUESIZE ]; // Store the pattern number

7 } prefixArray;

8
9
10 __kernel void wu_scan_kernel (uint n, uint m, ushort m_nBitsInShift ,

11 __global uchar *text ,

12 __global uchar *pattern ,

13 __global int *SHIFT ,

14 __global prefixArray *PREFIX ,

15 __global uint *matches ) {

16
17 int i, j;

18 int idx = get_global_id (0); //Get the globalID of work -item.

19 int overlap = m - 1; //Find the overlap.

20
21 // Start and Stop points of it’s thread.

22 int start = idx * (n / get_global_size (0));

23 int stop = (start + (n / get_global_size (0)));

24
25 // Give the ovelap to each thread.

26 if ( stop + overlap > n ){

27 stop = n;

28 }

29
30 //if(idx == get_global_size (0) - 1){

31 // stop = n;

32 //}

33
34 // The first thread must start at position m - 1, not 0.

35 if ( start < m - 1 )

36 start += m - 1;

37
38 uint hash1 = 0; //hash value for suffix.

39 uint hash2 = 0; //hash value for prefix.

40 size_t index = start; // index for the scanning.

41 size_t shift = 0; // shift value.

42 matches[idx] = 0; // initialize matches for each work -item.

43
44 while ( index < stop ) {

45 ...

46 ...

47 ...

48 //if( pattern[PREFIX[hash1]. index[i]][j] != text[index - m + 1 + j]

)

49 if( pattern[PREFIX[hash1 ].index[i] * m + j] != text[index - m + 1 +

j] )

50 break;

51 ...

52 ...
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53 ...

54 }

55 }

Listing 7.5: Φάση αναζήτησης : Παράλληλη υλοποίηση.

Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η αναζήτηση στη σειριακή και την παράλληλη υλοποίηση είναι

ο ίδιος. ΄Οπως φαίνεται και στο σχήμα 7.1 στην σειριακή υλοποίηση έχουμε μία μόνο διεργασία

που αναζητάει ολόκληρο το κείμενο, από την αρχή του ως το τέλος του. Στην περίπτωση

της παράλληλης υλοποίησης υπάρχουν πολλά νήματα και θα πρέπει να διασπαστεί το κείμενο

σε τόσα κομμάτια όσα είναι και τα νήματα, ώστε το καθένα από αυτά να να πραγματοποιήσει

αναζήτηση στο κομμάτι που του αντιστοιχεί. Η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα

από όλα τα νήματα (παραλληλοποίηση). Για να γνωρίζει το κάθε νήμα το κομμάτι που του

αντιστοιχεί θα πρέπει να έχει δύο επιπλέον μεταβλητές, την start και stop.

text (n)

α) Σειριακή υλοποίηση

β) Παράλληλη υλοποίηση

Start(0)

Stop

text (n)

Start

Stop(0)

Start(1)

Stop(1)

Start(2)

Stop(2)

Start(n)

Stop(n)

...................

Σχήμα 7.1: Διαφορές σειριακής και παράλληλης αναζήτησης.

Στην γραμμή 18 του listing 7.5 το κάθε νήμα λαμβάνει το id προσδιοριστικό του. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι ο χώρος ευρετηριοποίησης είναι μονοδιάστατος και για αυτό καλείται η

get global id() μία φορά. Στις γραμμές 22, 23, το κάθε νήμα λαμβάνει τιμές για τις μετα-
βλητές start και stop, για να γνωρίζει σε ποιό μέρος του κειμένου text θα πραγματοποιήσει
αναζήτηση. Σε περίπτωση που το νήμα είναι το τελευταίο, το n, τότε θα πρέπει το σημείο
stop να είναι ακριβώς στο όριο του κειμένου και να μην το ξεπερνάει (γραμμές 26 – 28). Η
ίδια διαδικασία θα μπορούσε να γίνει και με άλλον κώδικα που είναι στις γραμμές 30 -33,
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όπου ουσιαστικά μέσα στην δομή ελέγχου if, ρωτάται στο κάθε νήμα αν είναι το τελευταίο
(get global size (0) – 1 ) και σε περίπτωση που είναι θέτεται το stop ίσο με το n.

Οι μεταβλητές στις γραμμές 38 – 41, έχουν ακριβώς την ίδια ερμηνεία με αυτές που αναλύθη-
καν πιο πάνω για την σειριακή υλοποίηση στο listing 7.4. Επίσης το κάθε νήμα επιστρέφει
τα ταιριάσματα που βρίσκει στον πίνακα matches και πιο συγκεκριμένα στο κελί που του
αντιστοιχεί (matches [idx]). Η λειτουργία του αλγορίθμου είναι ακριβώς ίδια με αυτή που
αναλύθηκε στην σειριακή υλοποίηση. Η διαφορά είναι ότι το κάθε νήμα θα κάνει έλεγχο

έως το σημείο stop και όχι ώς το τελικό σημείο του κειμένου n. Επίσης μία άλλη διαφορά
είναι στην προσπέλαση του πίνακα pattern που πλέον είναι μονοδιάστατος. Η γραμμή 48
πού είναι σε σχόλια δηλώνει την πρόσβαση σε πίνακα δύο διαστάσεων, ενώ η γραμμή 49 την

αντίστοιχη πρόσβαση σε μονοδιάστατο.

7.3 Ανασκόπηση σχετικών εργασιών

Πριν την εκτέλεση των πειραμάτων, γίνεται μία ανασκόπηση σχετικών εργασιών που αφορούν

την παράλληλη υλοποίηση αλγορίθμων αναζήτησης προτύπων και κυρίως παραλλαγές του

αλγορίθμου Wu-Manber, με τη χρήση καρτών γραφικών.

Στο άρθρο [9], γίνεται μία πρόταση για δημιουργία αλγορίθμου αναζήτησης πολλαπλών προ-

τύπων, παραλλαγή τουWM (wu-manber), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Συστήματα
Ανίχνευσης Εισβολής Δικτύων, όπου θα εκτελείται πάνω σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών.

Η δυνατότητα παραλληλισμού που προσφέρουν οι GPU, χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση
των πακέτων δικτύου παράλληλα. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος χρησιμοποιεί μία συμβατική

κάρτα γραφικών, την NVIDIA GeForce 7600 GT και εκμεταλλεύεται την ισχύ της χρησιμο-
ποιώντας παραλληλοποίηση λειτουργιών (task parallel). Οι διάφοροι μικροεπεξεργαστές της
κάρτας, χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς, και σε αυτή την μελέτη ο fragment
μικροεπεξεργαστής χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση των προτύπων. ΄Ολα τα δεδομένα

που απαιτούνται αποθηκεύονται στην GPU σε μορφή texture, όπου είναι πίνακες 2D και 3D
και κάθε στοιχείο αυτών μπορεί να περιέχει τιμές Red, Green, Blue και Alpha (RGBA). Υ-
πάρχουν τρία texture που χρησιμοποιούνται, το Pattern (PT), το Hash (HT) και το Package
texture (PKT). Για τη χρήση της κάρτας γραφικών και την επικοινωνία με αυτή, χρησιμο-
ποιήθηκε το OpenGL API. ΄Εγιναν πειράματα με τυχαία και πραγματικά δεδομένα πακέτων
και διαπιστώθηκε ότι η παραλλαγή του WM, που προτείνεται είναι έως και δύο φορές πιο
γρήγορη από την ήδη υλοποιημένη παραλλαγή του WM που χρησιμοποιείται στο εργαλείο
Snort.

Επίσης με Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολής Δικτύων, ασχολείται και το [16] όπου προ-

τείνει ένα νέο αλγόριθμο που εκτελείται σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών για καλύτερη

επιτάχυνση. Γίνεται μελέτη για το πώς πρέπει να διαχειριστεί και να διασπάσει το κείμενο,

ξεπερνώντας το πρόβλημα των επικαλύψεων δεδομένων, πράγμα που από μόνο του επιβα-

ρύνει την απόδοση. Επίσης εισάγει νέα καινοτομία για μηχανή καταστάσεων, η οποία είναι

κατάλληλη για εκτελέσεις στις GPU. Ο νέος αλγόριθμος που προτείνεται είναι ο Parallel
Failureless-AC Algorithm (PFAC). Για την υλοποίηση του χρησιμοποιήθηκε το CUDA σε
κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GTX 295. Για την καλύτερη ταχύτητα μεταφοράς πλη-
ροφορίας (throughput), έπειτα από δοκιμές που έγιναν, επιλέχθηκαν 512 νήματα ανά ομάδα.
Για την αξιολόγηση του νέου αλγορίθμου έγιναν τρεις υλοποιήσεις και εκτελέστηκαν πάνω

σε δεδομένα κανόνων του Snort. Η πρώτη (CPU AC) αφορά την υλοποίηση του AC σε
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επεξεργαστή Intel R© CoreTM2 Duo CPU E7300 2.66GHz. Η δεύτερη (Direct AC), την
υλοποίηση του ίδιου αλγορίθμου AC σε κάρτα γραφικών και η τρίτη (PFAC) την υλοποίηση
του νέου PFAC στην κάρτα γραφικών. Από τα πειράματα προέκυψε ότι η υλοποίηση PFAC
είναι 4000 φορές πιο γρήγορη από την CPU AC, ενώ η direct AC είναι μόνο 6,4 φορές πιο
γρήγορη. Δηλαδή οι δύο παράλληλες υλοποιήσεις, direct AC και PFAC, έχουν περίπου
διαφορά απόδοσης γύρω στα 600. Επίσης σύμφωνα με άλλες προσεγγίσεις, επιτυγχάνεται

βελτίωση απόδοσης εις τριπλούν με βελτιστοποίηση της μνήμης.

Με τη χρήση του CUDA και της NVIDIA GeForce GTX285 κάρτας γραφικών το 2011, στο
[15] υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος agrep για προσεγγιστική αναζήτηση σειρών νουκλεοτιδίων
DNA και RNA. Η υλοποίηση τους αφορά προσέγγιση online, πράγμα που σημαίνει ότι το
κείμενο που τίθεται προς αναζήτηση, είναι άγνωστο και δεν μπορεί να γίνει προ-επεξεργασία

πάνω σε αυτό. Δοθέντος ενός κειμένου T, αποτελούμενο από αλφάβητο τέσσερα (AGCT),
προτύπου P και μίας ακέραιας τιμής k, το ζητούμενο είναι να βρεθούν όλα τα συμβάντα στο
T όπου οι αποστάσεις (edit distance [31]) για το P είναι ανάμεσα στο k. Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι ο αλγόριθμος agrep έχει προταθεί από τοWu και Manber και χρησιμοποιείται
για προσεγγιστική αναζήτηση της grep σε συστήματα Unix.

Για την αποθήκευση των νουκλεοτιδίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο 2 bit, μιας και το αλφάβητο
είναι 4. Για την σύγκριση απόδοσης, έγινε μία αντίστοιχη παράλληλη υλοποίηση με τη χρήση

του OpenMP, σε υπολογιστή με πολυπύρηνη CPU Xeon W3520 2666 Mhz (με τεχνολογία
HyperThreading έως και 8 νήματα) και 8GB DDR3-1333 SDRAM. Οι δύο εφαρμογές είναι
η CUDAagrep και η OpenMPagrep. Η εκτέλεση των πειραμάτων έγινε για αναζήτηση σε
17 μεγάλα γονιδιώματα που αφορούν διαφορετικά είδη και τα μεγέθη τους είναι από 0.19

Gbp έως 3.50 Gbp. Ο αλγόριθμος έχει τη δυνατότητα να κάνει αναζήτηση έως μέγεθος
προτύπου 64 και απόσταση (edit distance) 9. Στα πειράματα, για μεγέθη προτύπων 30 και
60 και αποστάσεις 3 και 6, το CUDAagrep πέτυχε 70 και 36 φορές καλύτερη απόδοση από το
OpenMPagrep. Διαπιστώθηκε ότι η επιτάχυνση εξαρτάται από το μέγεθος προτύπου αλλά
όχι από τις αποστάσεις.

Επίσης για προσεγγιστική αναζήτηση στο τομέα της βιο-πληροφορικής ασχολείται και το [28].

Η γενική ιδέα είναι η αναζήτηση προτύπου σε ένα ή περισσότερα κείμενα με την ανεκτικότητα

λαθών. Πιο αναλυτικά αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 1, της προσεγγιστικής αναζήτησης

προτύπου σε μεγάλες ακολουθίες. Δοθέντος ενός προτύπου p, μιας παραμέτρου e και ενός
συνόλου ακολουθιών S αλφαβήτου Σ, γίνεται αναζήτηση του p σε όλα τα S ανάμεσα σε
απόσταση Levenshtein e. Στο πρόβλημα αυτό το μέγεθος των προτύπων είναι αρκετά μεγάλο,
τυπικά από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες και για την αντιμετώπιση του προτείνεται το

seed-based heuristics, όπου θεωρεί ότι υπάρχει μια μικρή λέξη ανάμεσα από το πρότυπο
και την εμφάνιση του στο κείμενο. ΄Ενα δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό της

προσεγγιστικής αναζήτησης σε καθορισμένου μήκους λέξη, όπου γίνεται η αναζήτηση όλων

των συμβάντων του προτύπου p στις καθορισμένου μήκους λέξεις με απόσταση Levenshtein
το πολύ σε e. Το μήκος αυτών των λέξεων σε αυτή την έρευνα είναι 4, 8 και 16.

Για τη λύση του προβλήματος παρουσιάζεται η κατασκευή επέκτασης bit-parallel του αλ-
γορίθμου προσεγγιστικής αναζήτησης BPR, που προτάθηκε από τον Wu και τον Manber
το 1992. Η παραλλαγή είναι ο αλγόριθμος mflBPR (Multiple Fixed-Length BPR), όπου
εν σύγκριση με τον BPR, υπάρχουν λιγότερες πράξεις. Η έννοια του bit-parallel, συνίστα-
ται στο γεγονός του παραλληλισμού πράξεων σε επίπεδο bit, για την κωδικοποίηση των
ταιριασμάτων σε μία λέξη μηχανής, ως ένας πίνακας από bit. Ενώ οι ήδη υπάρχον αλγόριθ-
μοι αναζήτησης πολλαπλών προτύπων εντοπίζουν ένα σύνολο από πρότυπα σε ένα μεγάλο
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κείμενο, εδώ στο πρόβλημα 2, υπάρχει ο εντοπισμός ενός προτύπου ανάμεσα σε πολλαπλά

κείμενα.

΄Εγινε η σύγκριση αποτελεσμάτων του BPR και του mflBPR σε GPU και σε πολυπύρηνη
CPU με τη χρήση του OpenCL. Χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος κώδικας OpenCL αλλά σε δια-
φορετικές πλατφόρμες. Η μία περιέχει την NVIDIA 480 με το NVIDIA GPU Computing
SDK 1.1 beta και η άλλη την CPU Intel Xeon E5520 με AMD APP SDK 2.4. Επίσης έγινε
εκτέλεση των αλγορίθμων σειριακά σε μία μονοπύρηνη CPU. Τα πειράματα έγιναν στα πρώτα
100 Mbp ανθρώπινων χρωμοσωμάτων και η απόδοση μετριέται σε ταίριασμα εκατομμυρίων
λέξεων ανά δευτερόλεπτο (Mw/s). Ενώ η επίδοση στη σειριακή εκδοχή ήταν 59 Mw/s, στο
OpenCL CPU ήταν 189 Mw/s και στο OpenCL GPU ήταν 3693 Mw/s. ΄Ετσι με τη χρήση
του OpenCL CPU επετεύχθη επιτάχυνση 3,2 σε σχέση με την σειριακή εκδοχή, και περίπου
62 με το OpenCL CPU.

7.4 Πειράματα

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μία σύγκριση απόδοσης μεταξύ της σειριακής (CPU) και της
παράλληλης (GPU) εκδοχής, του αλγορίθμου πολλαπλής αναζήτησης προτύπωνWu-Manber.
Εφόσον αναφερθεί πρώτα η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα, έπειτα

ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπου περιλαμβάνει τα διάφορα διαγράμματα και

επεξηγήσεις αυτών.

7.4.1 Μεθοδολογία πειραμάτων

Για σύγκριση της απόδοσης των δύο εκδοχών του αλγορίθμου, σειριακή και παράλληλη, χρη-

σιμοποιήθηκε ως μέτρο ο πρακτικός χρόνος εκτέλεσης, που αφορά τη φάση της αναζήτησης.

Ο πρακτικός χρόνος εκτέλεσης, είναι ο συνολικός χρόνος σε δευτερόλεπτα που χρειάζεται

ένας αλγόριθμος για να βρει όλες τις εμφανίσεις ενός προτύπου σε ένα κείμενο. Επειδή η

φάση της προ-επεξεργασίας έχει υλοποιηθεί και για τις δύο εκδοχές σειριακά, για το λόγο ότι

είναι αρκετά δύσκολο να κατανεμηθούν παράλληλα οι λειτουργίες που χρειάζονται για αυτή

τη φάση, ο πρακτικός χρόνος δεν περιλαμβάνει τη φάση της προ-επεξεργασίας, αλλά μόνο

τη δεύτερη, αυτής της αναζήτησης. ΄Οπως και στα προηγούμενα παραδείγματα που παρου-

σιάστηκαν στα κεφάλαια 5 και 6, έτσι και εδώ, για τη μέτρηση του χρόνου χρησιμοποιείται

CPU χρονομετρητής, ή συνάρτηση MPI Wtime() του πρωτοκόλλου επικοινωνίας του MPI.

Τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν

στα [14] [24] [26]. Αποτελούνται από :

• Φυσική γλώσσα αγγλικού αλφαβήτου, που περιέχεται στο CIA World Factbook από
το Large Canterbury Compus. Το μέγεθος του κειμένου είναι n = 2.473.400 και του
αλφαβήτου είναι 94.

• Το γονιδίωμα του βακτήριου Εσερίχια κόλι (Escherichia coli) από το Large Canterbury
Compus με μέγεθος κειμένου n = 4.638.690 χαρακτήρες και το FASTA Nucleidic
Acid (FNA) του γονιδιώματος A-thaliana με μέγεθος n = 118.100.062 χαρακτήρες.
Το αλφάβητο και στις δύο περιπτώσεις είναι μεγέθους τέσσερα Σ = {a, c, g, t} και
αποτελείται από τα νουκλεοτίδια που χρησιμοποιούνται στην κωδικοποίηση του DNA.
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• Το FASTA Amino Acid (FAA) του γονιδιώματοςA-thaliana με μέγεθος n = 11.273.437
χαρακτήρες και τη βάση δεδομένων της ακολουθίας αμινοξέων SWISS-PROT με μέγε-
θος χαρακτήρων n = 182.116.687. Το αλφάβητο τους Σ = {a, c, d, e, f, g, h, i, k, l,
m, n, p, q, r, s, t, v, w, y}, έχει μέγεθος 20 χαρακτήρων.

Το σύνολο προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν αποτελείται από 100, 1.000 και 10.000, όπου το

κάθε ένα έχει μέγεθος m = 8 και m = 32 χαρακτήρες. Το σύστημα εκτέλεσης, πάνω στο
οποίο εκτελέστηκαν τα πειράματα, είναι ίδιο με αυτό που παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.4.1,

σελ. 48. Τέλος θα πρέπει να ειπωθεί ότι ο αριθμός των νημάτων που χρησιμοποιήθηκαν

ανά πείραμα, προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του μεγέθους του κειμένου (n), προς
το μέγεθος των προτύπων (m).

7.4.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων

Παρακάτω θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα αποτελέσματα από την εκτέλεση των

πειραμάτων, όπου η μεθοδολογία και οι παράμετροι τους παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη

ενότητα 7.4.1. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί πέντε εκτελέσεις πειραμάτων, όπου για κάθε

μία παρατίθεται και ένα σχήμα. Το κάθε σχήμα αποτελείται από τέσσερα ραβδογράμματα,

όπου τα δύο πρώτα αναφέρονται στους πρακτικούς χρόνους εκτέλεσης της αναζήτησης και

τα υπόλοιπα παρουσιάζουν την επιτάχυνση (speed up), για να γίνει πιο κατανοητή η διαφορά
απόδοσης μεταξύ της σειριακής και της παράλληλης εκτέλεσης. Να σημειωθεί επίσης ότι το

αριστερό μέρος του κάθε σχήματος αναφέρεται σε μέγεθος προτύπων, m = 8, ενώ το δεξί
σε μέγεθος m = 32.

΄Οπως διαφαίνεται στα παρακάτω σχήματα 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 και 7.6, η διαφορά απόδοσης

ανάμεσα στη σειριακή και την παράλληλη υλοποίηση ποικίλει και κυμαίνεται για τιμές επι-

τάχυνσης από 0,06, για φυσική γλώσσα αγγλικού αλφαβήτου και αριθμό προτύπων 100,

έως στη καλύτερη περίπτωση, 8,62 για κείμενο αλφαβήτου μεγέθους τέσσερα και αριθμό

προτύπων 10.000. Να σημειωθεί ξανά, ότι επιταχύνσεις κάτω της μονάδας, δηλώνουν ότι η

σειριακή εκτέλεση είναι γρηγορότερη της παράλληλης.

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η απόδοση εκτέλεσης του αλγορίθμου, είναι μία συνάρτηση

τεσσάρων παραμέτρων, του μεγέθους του κειμένου (n), του μεγέθους του αλφαβήτου (Σ),
του μεγέθους των προτύπων (m) και του πλήθους αυτών (r). Η διακύμανση αυτών των τιμών,
συμβάλει στη διαφορά απόδοσης και επιτάχυνσης του αλγορίθμου μεταξύ της παράλληλης

και της σειριακής εκτέλεσης.

Παράγοντας αλφαβήτου Σ

΄Οπως παρατηρείται και στα σχήματα, η παράλληλη υλοποίηση είναι γρηγορότερη της σει-

ριακής, σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός μίας, αυτής για κείμενο φυσικής γλώσσας αγγλικού

αλφαβήτου μήκους 94. Γενικότερα, όσο πιο μεγάλο είναι το αλφάβητο τόσο η επιτάχυνση

μειώνεται και η απόδοση της CPU είναι καλύτερη. Αντίθετα, για μικρό αλφάβητο, παρατηρε-
ίται ότι η GPU είναι αρκετά γρηγορότερη της CPU, έως περίπου οκτώ φορές. Το παραπάνω
γεγονός, οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας του αλγορίθμου και πιο συγκεκριμένα εντοπίζεται

κατά τη φάση της προ-επεξεργασίας.
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Σχήμα 7.2: Χρόνος εκτέλεσης και επιτάχυνση για κείμενο φυσικής γλώσσας (CIA World
Factbook).

΄Οπως έχει αναλυθεί ήδη στην ενότητα 7.2.1 (σελ. 78), κατά τη φάση αυτή κατασκευάζονται

πίνακες και δομές δεδομένων. Αναλυτικότερα, δημιουργείται ο πίνακας SHIFT, όπου δη-
λώνει τη μετατόπιση που συμβαίνει κατά τη φάση της αναζήτησης. Στη περίπτωσή μας, όσο

το αλφάβητο είναι μικρότερο, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα να επαναλαμβάνονται τμήματα

ίδιου κειμένου Β χαρακτήρων στα πρότυπα μας, με αποτέλεσμα οι τιμές μετατόπισης που

αποθηκεύονται στον πίνακα SHIFT, να μειώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
φάσης προ-επεξεργασίας, και στο τέλος να μηδενίζονται. ΄Ετσι από παρατηρήσεις των τιμών

μετατόπισης των παραδειγμάτων, βρέθηκε ότι για αλφάβητο ίσο με τέσσερα, όλες οι τιμές

είναι μηδέν, για αλφάβητο ίσο με είκοσι οι μηδενικές τιμές είναι λιγότερες και για αλφάβητο

ίσο με ενενήντα τέσσερα, οι μηδενικές τιμές είναι ελάχιστες.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι απαιτείται περισσότερο υπολογιστική ισχύς από τον

αλγόριθμο όσο το αλφάβητο μικραίνει, γιατί οι μετατοπίσεις που πραγματοποιούνται κατά

τη φάση της αναζήτησης ολοένα και λιγοστεύουν. Σε αυτό το σημείο η παραλληλοποίηση

δείχνει η ιδανικότερη λύση, για το λόγο ότι μπορεί να διαχειριστεί μεγαλύτερη ποσότητα

εντολών και πράξεων ανά χρονική στιγμή.

Παράγοντας μεγέθους κειμένου n

Παραπάνω αναλύθηκε ο παράγοντας του αλφαβήτου και το πώς επηρεάζει την απόδοση.

΄Επειτα θα παρουσιαστεί ο ρόλος που μπορεί να κατέχει ο παράγοντας του μεγέθους κειμένου
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Σχήμα 7.3: Χρόνος εκτέλεσης και επιτάχυνση για κείμενο γονιδιώματος Εσερίχια κόλι

(E.Coli).

(n). Κρατώντας τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές και μεταβάλλοντας μόνο την παράμετρο
αυτή, παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος, η επιτάχυνση αυξάνεται. Για αυτό το σκοπό

έγινε η εκτέλεση του πρώτου πειράματος (αγγλικό κείμενο) για διπλάσιο και τετραπλάσιο

μέγεθος κειμένου(από 2.473.400 σε 4.946.800 και 9.893.600 χαρακτήρες). Ο πίνακας 7.1,

δείχνει ότι η επιτάχυνση αυξάνεται όσο το μέγεθος του κειμένου μεγαλώνει, με αποτέλεσμα

για διπλάσιο κείμενο να πετυχαίνεται καλύτερη απόδοση στη GPU, κατά 1,78 φορές, ενώ για
τετραπλάσιο κατά 3,07 φορές.

Για την καλύτερη κατανόηση της επιτάχυνσης και το πώς αυτή μεταβάλλεται, δίνεται ο πίνα-

κας 7.2 όπου παρουσιάζει τους απόλυτους χρόνους εκτέλεσης. Παρατηρείται ότι οι χρόνοι

εκτέλεσης της CPU είναι ανάλογοι με τη μεταβολή του μεγέθους κειμένου, και ότι σχε-
δόν διπλασιάζονται όσο διπλασιάζεται το μέγεθος του κειμένου. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να

ειπωθεί και με τους χρόνους εκτέλεσης της GPU, όπου εδώ υπάρχει αύξηση του χρόνου
κατά περίπου 10%, όσο διπλασιάζεται το μέγεθος του κειμένου. Και στους δύο πίνακες το

m δηλώνει το μέγεθος του προτύπου, το n το μέγεθος του κειμένου και το r το πλήθος
των προτύπων. Γενικότερα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η παραλληλοποίηση είναι αποδοτική

μέθοδος και μπορεί να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για πολύ μεγάλα κείμενα.
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hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhμέγεθος κειμένου (n)

πλήθος προτύπων (r)

100 1.000 10.000

m=8

2473400 0,29 0,34 0,98

4946800 0,55 0,63 1,78

9893600 1,06 1,22 3,07

m=32

2473400 0,06 0,10 0,55

4946800 0,12 0,19 0,98

9893600 0,24 0,37 1,74

Πίνακας 7.1: Τιμές επιτάχυνσης της απόδοσης για μεταβολές μεγέθους κειμένου.

CPU time GPU time
HH

HHHHn
r

100 1.000 10.000 100 1.000 10.000

m=8

2473400 0,00821 0,00954 0,02912 0,02836 0,02841 0,02960

4946800 0,01647 0,01903 0,05819 0,02989 0,03021 0,03270

9893600 0,03290 0,03815 0,11599 0,03092 0,03117 0,03781

m=32

2473400 0,00177 0,00281 0,01581 0,02751 0,02738 0,0285

4946800 0,00359 0,0056 0,03132 0,03056 0,02906 0,03183

9893600 0,00721 0,01119 0,06256 0,02984 0,03003 0,03600

Πίνακας 7.2: Χρόνοι εκτέλεσης για μεταβολές μεγέθους κειμένου.
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Σχήμα 7.4: Χρόνος εκτέλεσης και επιτάχυνση για κείμενο FASTA Nucleidic Acid (FNA).

Παράγοντας πλήθους προτύπων r

Επόμενη παράμετρος που θα αναλυθεί, είναι αυτή του πλήθους προτύπων r. Κρατώντας
σταθερές τις τιμές των υπολοίπων παραμέτρων και μεταβάλλοντας το πλήθος των προτύπων

παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός, τόσο η επιτάχυνση απόδοσης μεταξύ της CPU
και της GPU, αυξάνεται. Γενικότερα, όσο το r αυξάνεται, μπορεί να ειπωθεί ότι χρόνος
εκτέλεσης του αλγορίθμου μεγαλώνει. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό επακόλουθο, διότι σε

περίπτωση πιθανού ταιριάσματος κατά την σάρωση, ο αλγόριθμος θα έχει να αναζητήσει

περισσότερα πρότυπα, με αποτέλεσμα ο φόρτος εργασίας να μεγαλώνει. Παρατηρώντας όλα

τα σχήματα και πιο συγκεκριμένα τους χρόνους εκτέλεσης, θα διαπιστωθεί ότι και για την

παράλληλη αλλά και για τη σειριακή εκτέλεση αυξάνονται. Η διαφορά βρίσκεται όμως στο

ρυθμό με τον οποίο γίνεται η αύξηση, όπου για τη σειριακή υλοποίηση σαφώς και είναι με-

γαλύτερος από αυτόν της παράλληλης, με αποτέλεσμα ο λόγος αυτών, δηλαδή η επιτάχυνση,

να αυξάνεται. Η μοναδική εξαίρεση που παρατηρείται στα πειράματα που εκτελέστηκαν, εν-

τοπίζεται στο σχήμα 7.4, όπου η επιτάχυνση μετά από ένα σημείο (r = 1.000), βλέπουμε
ότι σταθεροποιείται περίπου στην τιμή 5,6. Από αυτό συμπεραίνεται ότι ο ρυθμός αύξησης

και της GPU και της CPU, κάποια στιγμή θα σταθεροποιηθεί, λόγω των πεπερασμένων
πόρων του υλικού, με αποτέλεσμα να εξομαλύνεται και η επιτάχυνση. Γενικότερα, μπορεί

να ειπωθεί ότι η παράλληλη υλοποίηση συμφέρει περισσότερο υπολογιστικά, όσο το πλήθος

των προτύπων μεγαλώνει.
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Σχήμα 7.5: Χρόνος εκτέλεσης και επιτάχυνση για κείμενο FASTA Amino Acid (FAA).

Παράγοντας μεγέθους προτύπων m

Τελευταία παράμετρος που θα μελετηθεί είναι αυτή του μεγέθους της λέξης (m). ΄Οπως
έχει προαναφερθεί ήδη στην ενότητα 7.2.1 (σελ. 78), η μέγιστη τιμή μετατόπισης δίνεται

από τον τύπο m–B + 1. Προφανώς, από αυτό συμπεραίνεται ότι η τιμή μετατόπισης είναι
μεγαλύτερη, όσο το m αυξάνεται. ΄Εχει ήδη ειπωθεί ότι για κείμενα μεγάλου αλφαβήτου,
υπάρχουν περισσότερες μετατοπίσεις, ενώ όσο το αλφάβητο μειώνεται, τόσο μειώνονται και

αυτές.

΄Ετσι για παράδειγμα παρατηρώντας το σχήμα 7.2 (σελ. 91) διαπιστώνουμε ότι οι χρόνοι

εκτέλεσης της αναζήτησης για m = 32, είναι πολύ μικρότεροι από ότι για m = 8, διότι
οι μετατοπίσεις είναι μεγαλύτερες (μέγιστη τιμή μετατόπισης το 30 σε σχέση με το 6 για

μέγεθος λέξης 8). Αυτό έχει ως επακόλουθο να επηρεάζεται και η επιτάχυνση, όπου για

m = 32 η μέγιστη τιμή επιτάχυνσης που σημειώνεται είναι 0,55, ενώ για m = 8 είναι 0,96.
Από την άλλη παρατηρείται ότι όσο το αλφάβητο μειώνεται λόγω μειωμένων μετατοπίσεων

οι χρόνοι απόδοσης είναι σχεδόν παρόμοιοι και δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο το μέγεθος

του προτύπου (δες σχήματα 7.5 σελ. 95, 7.6 σελ. 96).

Για την περίπτωση των σχημάτων 7.3 (σελ. 94) και 7.4 (σελ. 92), δίνεται παρακάτω μία

επιπλέον ανάλυση που εμπλέκει και τα ταιριάσματα που υπάρχουν. Θα πρέπει να ειπωθεί

ότι στα πειράματα που εκτελέστηκαν, τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τυχαία κα-

τασκευασμένα. Ο πίνακας 7.3 δίνει τα διάφορα ταιριάσματα για τις εκτελέσεις. Σε όλες τις

εκτελέσεις των πειραμάτων εκτός από αυτές που αφορούν αλφάβητο 4 (eCOLI και FNA)
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hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhΠειράματα

πλήθος προτύπων (r)
100 1.000 10.000

CIA m = 8 15 15 15

CIA m = 32 0 0 0

eCOLI m = 8 7.222 69.544 658.053

eCOLI m = 32 0 0 0

FNA m = 8 165.414 1.593.854 14.962.345

FNA m = 32 0 0 0

FAA m = 8 0 1 8

FAA m = 32 0 0 0

SWISS-PROT m = 8 2 9 98

SWISS-PROT m = 32 0 0 0

Πίνακας 7.3: Ταιριάσματα πειραμάτων.
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Σχήμα 7.6: Χρόνος εκτέλεσης και επιτάχυνση για κείμενο της ακολουθίας αμινοξέων SWISS-
PROT.
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και μέγεθος προτύπου 8, παρατηρείται ότι τα ταιριάσματα είναι ελάχιστα, λόγω της τυχα-

ίας δημιουργίας των προτύπων. ΄Οπως αναφέρθηκε πιο πριν, οι χρόνοι απόδοσης για μικρά

αλφάβητα, είτε για m = 8, είτε για m = 32, είναι σχεδόν παρόμοιοι και δεν παίζει τόσο ση-
μαντικό ρόλο το μέγεθος του προτύπου. Αυτό ισχύει και στο σχήμα 7.3 που αφορά εκτέλεση

eCOLI με μέγεθος αλφαβήτου 4, όπου οι χρόνοι εκτέλεσης για διαφορετικό μήκος προτύπου
είναι σχεδόν οι ίδιοι.

Δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για το σχήμα 7.4 (σελ. 92), το οποίο επίσης αφορά αλ-

φάβητο 4, όπου εδώ εμπλέκεται και άλλος ένας παράγοντας, αυτός των ταιριασμάτων. Εδώ

παρατηρείται μείωση των χρόνων για μέγεθος προτύπων 32. Αυτό οφείλεται στα ταιριάσμα-

τα που υπάρχουν, τα οποία είναι 165.414, 1.593.854 και 14.962.345 για m = 8 και πλήθος
προτύπων 100, 1.000 και 10.000 αντίστοιχα. Τα ταιριάσματα είναι πολλά και απαιτούν πε-

ρισσότερη υπολογιστική ισχύς σε σχέση με τα αντίστοιχα για m = 32, όπου είναι μηδέν.
Για αυτό το λόγο οι χρόνοι δεν είναι παρόμοιοι παρόλο που το μέγεθος του αλφαβήτου είναι

μικρό. Ταιριάσματα υπάρχουν και για την εκτέλεση eCOLI του σχήματος 7.3 (σελ. 94),
αλλά εδώ είναι πολύ λιγότερα γιατί το μήκος του κειμένου είναι 25 φορές πιο μικρό σε σχέση

με αυτό του FNA, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται τόσο πολύ υπολογιστική ισχύ και τα
αποτελέσματα των χρόνων αναζητήσεων να είναι σχεδόν παρόμοια.

Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παραλληλοποίηση είναι επιθυμητή μέθοδος κυρίως

για μικρά αλφάβητα και ότι το μέγεθος των προτύπων δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο την

απόδοση, εφόσον οι μετατοπίσεις ήδη είναι ελάχιστες και οι πιο πολλές τείνουν προς το μηδέν.

7.5 Σύγκριση αποτελεσμάτων

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μία προσπάθεια σύγκρισης των αποτελεσμάτων που έχουν ανα-

λυθεί στην ενότητα 7.4, τόσο με αυτά που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 6 που

αφορούν αναζήτηση προτύπου σε κείμενο, όσο και με εργασίες άλλων που έχουν αναλυθεί

στην ενότητα 7.3 του τρέχοντος κεφαλαίου.

Σχετικά με την πρώτη σύγκριση, δηλαδή αυτή των αποτελεσμάτων για τα πειράματα του

Wu-Manber με το πείραμα της αναζήτησης που αναλύεται στην ενότητα 6.5 (σελ. 71), η
σύγκριση δεν μπορεί να είναι ακριβής. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό βρίσκεται στη φύση των

δύο αλγορίθμων, ότι το ένα παράδειγμα αφορά αναζήτηση ενός προτύπου σε κείμενο, ενώ

το άλλο παράδειγμα αφορά αναζήτηση πολλαπλών προτύπων. Σε γενικές γραμμές μπορεί να

ειπωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις η επιτάχυνση βελτιώνεται όσο το μέγεθος του κειμένου

αυξάνεται και κυμαίνεται περίπου στις ίδιες τιμές, με την καλύτερη να βρίσκεται κοντά στην

τιμή 10 και για τις δύο περιπτώσεις.

΄Οσο αφορά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων τουWu-Manber με πειράματα
άλλων, που έχουν αναλυθεί στην ενότητα 7.3, και σε αυτή την περίπτωση η σύγκριση δεν

μπορεί να είναι ακριβής, διότι τα διάφορα πειράματα εκτελούνται σε διαφορετικό σύνολο

δεδομένων, με διαφορετικό υλικό και λογισμικό κάθε φορά. Σε γενικές γραμμές μπορεί να

ειπωθεί ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις εκτελέσεις των πειραμάτων, είναι κοντά

στα αποτελέσματα των άλλων σχετικών εργασιών.

Στο [9], όπου υλοποιείται παράλληλη εκδοχή του Wu-Manber με τη χρήση του OpenGL
πετυχαίνεται διπλασιασμός της απόδοσης σε σχέση με την εκδοχή του Wu-Manber που ε-
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κτελείται στο εργαλείο snort. Στο [16] δεν παρουσιάζεται ο ίδιος αλγόριθμός Wu-Manber,
αλλά ένας άλλος αλγόριθμος πολλαπλών προτύπων ο Aho–Corasick, όπου έχει υλοποιηθεί
παράλληλα με χρήση του CUDA για εκτέλεση σε κάρτα γραφικών. Η απόδοση που επι-
τυγχάνεται είναι 6,4 φορές πιο γρήγορη σε σχέση με αυτή της σειριακής υλοποίησης. Σε

σχέση με τα δύο παραπάνω παραδείγματα, οι επιταχύνσεις που πετυχαίνονται στην παρούσα

διπλωματική είναι στα ίδια ποσοστά και καλύτερες, και πλησιάζουν την τιμή 8,5. Εκτός

από αλγόριθμους αναζήτησης στην ενότητα 7.3 αναλύθηκαν και αλγόριθμοι προσεγγιστικής

αναζήτησης. Αυτοί αφορούν την υλοποίηση του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται από το

εργαλείο agrep, το οποίο έχει προταθεί από τον Wu και τον Manber, και τον αλγόριθμο
BPR που αφορά bit παραλληλισμό. Οι αποδόσεις επιταχύνσεων που επιτεύχθηκαν στο [15]
είναι στο 76 και 30, ενώ στο [28] είναι στο 62. Αυτές είναι περίπου επτά φορές καλύτερες

σε σχέση με τις αποδόσεις που υπάρχουν στην παρούσα διπλωματική. Μια τέτοια διαφορά

στις αποδόσεις μπορούμε να πούμε ότι δικαιολογείται, μίας και η φύση των αλγορίθμων δεν

είναι ακριβώς η ίδια. Στα [15] και [28] χρησιμοποιούνται τα edit distance, όπου επιβαρύνουν
υπολογιστικά τους αλγορίθμους, πράγμα που ευνοεί την απόδοση στην παράλληλη εκδοχή

με αποτέλεσμα την αύξηση της επιτάχυνσης.



Κεφάλαιο 8

Συμπεράσματα

Η μεγάλη υπολογιστική δύναμη και ο παραλληλισμός που προσφέρει το ανοιχτό πρότυπο

OpenCL, καθιστούν πλέον την κάρτα γραφικών ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για
την επεξεργασία γραφικών αλλά και για γενικού σκοπού υπολογισμούς. Παρέχει στους

προγραμματιστές τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την υπολογιστική ισχύ και

τους πόρους ενός συστήματος.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο, παρουσιάστηκε το

πρότυπο OpenCL, αναλύθηκαν μερικές βασικές έννοιες και η αρχιτεκτονική του δομή. Το
δεύτερο μέρος αποτελείται από υλοποιήσεις παραδειγμάτων, εκτελέσεις πειραμάτων και α-

νάλυση αυτών. Για κάθε μία παράλληλη υλοποίηση που έγινε, κατασκευάστηκε επιπλέον η

αντίστοιχη σειριακή εκδοχή. Αυτό έγινε για να είναι εφικτή η σύγκριση απόδοσης μεταξύ

των δύο υλοποιήσεων, γνωστή και ως επιτάχυνση, ώστε να πραγματοποιηθεί μία αξιολόγηση

αυτής. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε ένα τυπικό παράδειγμα πολλαπλασιασμού πινάκων. Παρα-

τηρήθηκε ότι για μικρούς πίνακες, έως 32×32, η σειριακή απόδοση συμπεριφέρεται καλύτερα.
Ωστόσο, όταν τα δεδομένα αυξάνονται, η παράλληλη υλοποίηση είναι σημαντικά γρηγορότε-

ρη, φτάνοντας σε τιμές επιτάχυνσης ως 522, για πίνακες διαστάσεων 4096 × 4096. Επίσης
παρουσιάστηκε το ίδιο παράδειγμα βελτιστοποιημένο, με τη χρήση της τοπικής μνήμης του

μοντέλου μνήμης του OpenCL, και παρατηρήθηκε ότι η εφαρμογή έγινε γρηγορότερη έως
και τέσσερις φορές σε σχέση με πριν.

Υλοποιήθηκαν επίσης και άλλα παραδείγματα γραμμικής άλγεβρας, όπως αυτό του πολλα-

πλασιασμού πίνακα με διάνυσμα. Σκοπός ήταν μέσα από μία αλληλουχία παραδειγμάτων να

καταλήξουμε σε πρόβλημα ισοδύναμο με αυτό της προσεγγιστικής και της απλής αναζήτησης

προτύπου σε κείμενο. ΄Οπως και στην προηγούμενη περίπτωση, έτσι και εδώ παρατηρήθη-

κε ότι για μικρή ποσότητα δεδομένων η σειριακή εκδοχή των παραδειγμάτων είχε καλύτερη

απόδοση, ενώ όσο αυτά μεγαλώνουν, η παράλληλη υλοποίηση είναι σαφώς γρηγορότερη

φτάνοντας σε επίπεδα επιτάχυνσης για την προσεγγιστική αναζήτηση περίπου στο 30. Ε-

πίσης, παρατηρήθηκε ότι η επιτάχυνση από κάποιο σημείο και μετά εξισορροπείται, λόγω των

περιορισμένων πόρων σε αριθμό νημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν οι κάρτες γραφικών.

Η επιτάχυνση της απόδοσης στο παράδειγμα του πολλαπλασιασμού πινάκων κυμαίνεται σε

πολύ μεγαλύτερα επίπεδα σε σχέση με αυτή του πίνακα με διάνυσμα, γεγονός που οφείλεται

στο πλήθος των πράξεων ανά περίπτωση. Από αυτό συμπεραίνεται ότι όσο μεγαλύτερος

είναι ο αριθμός των πράξεων του αλγορίθμου τόσο πιο καλή απόδοση θα έχει η παράλληλη

εκδοχή.
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Στο κεφάλαιο 7, έγινε αναφορά στους αλγορίθμους αναζήτησης πολλαπλών προτύπων και

δόθηκε έμφαση στον Wu-Manber, ο οποίος υλοποιήθηκε. Για σύγκριση της απόδοσης των
δύο εκδοχών του αλγορίθμου, σειριακή και παράλληλη, χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο ο πρα-

κτικός χρόνος εκτέλεσης, που αφορά τη φάση της αναζήτησης. Τα πειράματα εκτελέστηκαν

σε πέντε διαφορετικά είδη κειμένου, μεγέθους αλφαβήτου 94, 20 και 4, για σύνολο προ-

τύπων 100, 1.000 και 10.000 και για μεγέθη προτύπων 8 και 32 χαρακτήρων. Βρέθηκε ότι

η απόδοση εκτέλεσης του αλγορίθμου, είναι μία συνάρτηση τεσσάρων παραμέτρων, του με-

γέθους του κειμένου, του μεγέθους του αλφαβήτου, του μεγέθους των προτύπων και του

πλήθους αυτών. Η καλύτερη τιμή επιτάχυνσης που πραγματοποιήθηκε είναι κοντά στο 8,5

και αφορά αναζήτηση σε κείμενο με αλφάβητο 4, με 10.000 πρότυπα και μέγεθος λέξης 8.

Εντοπίστηκε ότι η παραλληλοποίηση έχει καλύτερη απόδοση για μικρά αλφάβητα, όπως αυ-

τό του βακτηρίου Εσερίχια κόλι που αποτελείται από τέσσερις τιμές. Αυτό συμβαίνει διότι

όσο μικραίνει το αλφάβητο, τόσο λιγοστεύουν οι μετατοπίσεις, με αποτέλεσμα να χάνεται το

βασικό πλεονέκτημα του αλγορίθμου και να απαιτείται περισσότερη υπολογιστική ισχύς. Σε

αυτό το σημείο η παραλληλοποίηση δείχνει η ιδανικότερη λύση, για το λόγο ότι μπορεί να

διαχειριστεί μεγαλύτερη ποσότητα εντολών και πράξεων ανά χρονική στιγμή. Σχετικά με τις

παραμέτρους, “μέγεθος κειμένου” και “πλήθος προτύπων”, παρατηρήθηκε ότι η παράλληλη
υλοποίηση έχει καλύτερη απόδοση όσο αυτές αυξάνονται. Τέλος, για μικρά αλφάβητα η πα-

ράμετρος “μέγεθος λέξης”, λόγω των ελάχιστων μετατοπίσεων δεν παίζει κάποιο σημαντικό
ρόλο στην απόδοση. Στην ενότητα 7.5 έγινε μία σύγκριση αποτελεσμάτων των πειραμάτων

που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική σε σχέση με άλλες παρόμοιες εργασίες

που αφορούν αναζήτηση προτύπων. Μπορεί να ειπωθεί ότι σε γενικές γραμμές τα αποτε-

λέσματα εκτελέσεων των πειραμάτων, συνάδουν και είναι κοντά στα αποτελέσματα των άλλων

σχετικών εργασιών.

Συμπερασματικά, η παραλληλοποίηση είναι επιθυμητή μέθοδος όσο το πλήθος των πράξεων

και των δεδομένων αυξάνεται. Τόσο τα πειράματα εκτέλεσης του αλγορίθμου Wu-Manber,
όσο και τα παραδείγματα του πολλαπλασιασμού πίνακα με διάνυσμα εκτελέστηκαν με χρήση

της global μνήμης του OpenCL και επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση. Αυτή θα μπορούσε
να είναι η εκμετάλλευση των κατώτερων επιπέδων μνήμης, όπως της τοπικής, και τη ομαδο-

ποίηση των νημάτων σε ομάδες, με σκοπό την βελτιστοποίηση και την ταχύτερη εκτέλεση

τους. Κάτι τέτοιο θα ήταν πιο εφικτό σε κάρτες γραφικών υπολογιστικής ικανότητας 2.0, οι

οποίες διαθέτουν διπλάσιο μέγεθος τοπικής μνήμης σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιήθηκε.

Επίσης μία άλλη μελλοντική ενέργεια που θα μπορούσε να γίνει σχετικά με τα πειράματα

αναζήτησης, είναι να εκτελεστούν οι αλγόριθμοι με προκαθορισμένα πρότυπα, ώστε να είναι

εκ των προτέρων γνωστό το πλήθος των ταυτίσεων και να μπορεί να ελεγχθεί η λειτουργία

των αλγορίθμων με πιο διεξοδικό τρόπο.



Παράρτημα Αʹ

Συναρτήσεις του OpenCL

Το παράρτημα αυτό παρουσιάζει και αναλύει κάποιες από τις βασικές συναρτήσεις του O-
penCL. Οι συναρτήσεις αυτές, ήδη έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, αλλά εδώ
παρουσιάζονται με περισσότερη λεπτομέρεια. Τα στοιχεία για αυτές τις συναρτήσεις έχουν

ληφθεί από το OpenCL Specification [21].

Αʹ.1 Επίπεδο πλατφόρμας του OpenCL (API)

Το επίπεδο αυτό επιτρέπει σε μία εφαρμογή να αναγνωρίζει τις διαθέσιμες συσκευές, να

μαθαίνει πληροφορίες για αυτές, και να δημιουργεί OpenCL content.

clGetPlatformIDs()

Ανακτεί τη λίστα των διαθέσιμων πλατφορμών.

cl_int clGetPlatformIDs (cl_uint num_entries ,

cl_platform_id *platforms ,

cl_uint *num_platforms)

Παράμετροι

num entries
Είναι ο αριθμός των καταχωρήσεων cl platform id που θα καταχωρηθούν. Εάν το όρισμα
platforms δεν έχει τη τιμή NULL, τότε το num entries πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0.

platforms
Επιστέφει μία λίστα από OpenCL πλατφόρμες που έχουν βρεθεί. Η τιμές cl platform id
που επιστέφονται στα platforms μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση κάποιας
πλατφόρμας. Εάν το όρισμα αυτό είναι NULL, τότε αγνοείται.

num platforms
Επιστρέφει τον αριθμό των πλατφορμών που είναι διαθέσιμες. Εάν έχει τη τιμή NULL, τότε
αυτό το όρισμα αγνοείται.
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Επιστρέφει

CL SUCCESS εάν η συνάρτηση έχει εκτελεστεί επιτυχώς. Αλλιώς επιστρέφει:

• CL INV ALID V ALUE εάν το όρισμα num entries είναι ίσο με το 0 και το platforms
δεν είναι NULL ή και τα δύο και τα δύο ορίσματα num platforms και platforms να
είναι NULL.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων.

clGetDeviceIDs()

Ανακτεί λίστα διαθέσιμων συσκευών που υπάρχουν στη πλατφόρμα.

cl_int clGetDeviceIDs (cl_platform_id platform ,

cl_device_type device_type ,

cl_uint num_entries ,

cl_device_id *devices ,

cl_uint *num_devices)

Παράμετροι

platform
Αναφέρεται σε μία πλατφόρμα η οποία επιστρέφεται από τη συνάρτηση clGetP latformIDs()
(σελ. 101). Το όρισμα μπορεί να έχει τη τιμή NULL.

device type
Είναι ένα πεδίο bit το οποίο προσδιορίζει τον τύπο της OpenCL συσκευής. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για αναγνώριση του τύπου των συσκευών. Ο πίνακας Αʹ.1 δίνει τις πιθανές

τιμές που μπορεί να λάβει το συγκεκριμένο όρισμα.

num entries
Είναι ο αριθμός των καταχωρήσεων cl device που θα καταχωρηθούν στο όρισμα devices. Εάν
το όρισμα devices δεν έχει τη τιμή NULL, τότε το num entries πρέπει να είναι μεγαλύτερο
του 0.

devices
Επιστέφει μία λίστα από OpenCL συσκευές που έχουν βρεθεί. Η τιμές cl device id που
επιστέφονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση κάποιας συσκευής. Εάν το όρισμα

αυτό είναι NULL, τότε αγνοείται.

num devices
Επιστρέφει τον αριθμό των OpenCL συσκευών που είναι διαθέσιμες. Εάν έχει τη τιμή NULL,
τότε αυτό το όρισμα αγνοείται.

Επιστρέφει

CL SUCCESS εάν η συνάρτηση έχει εκτελεστεί επιτυχώς. Αλλιώς επιστρέφει:

• CL INV ALID PLATFORM εάν η πλατφόρμα που έχουμε ορίσει δεν είναι έγκυρη.
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cl device type Περιγραφή

CL DEV ICE TY PE CPU Είναι μία OpenCL συσκευή η οποία είναι ο ε-
πεξεργαστής host. Μπορεί να είναι είτε μονο-
πύρηνη είτε πολυπύρηνη CPU.

CL DEV ICE TY PE GPU Είναι μία OpenCL συσκευή η οποία είναι και
μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU).

CL DEV ICETY PE ACCELERATOR Είναι συσκευές (π.χ. IBM CELL Blade) οι
οποίες επικοινωνούν με το host μέσω περιφε-
ρειακών διασυνδέσεων όπως το PCIe.

CL DEV ICE TY PE DEFAULT Η προκαθορισμένη OpenCL συσκευή του συ-
στήματος.

CL DEV ICE TY PE ALL ΄Ολες οι OpenCL συσκευές που είναι διαθέσι-
μες σε ένα σύστημα.

Πίνακας Αʹ.1: Λίστα κατηγοριών των OpenCL συσκευών

• CL INV ALID DEV ICE TY PE εάν η τιμή που έχουμε δώσει στο όρισμα device type
δεν είναι έγκυρη.

• CL INV ALID V ALUE εάν το όρισμα num entries είναι ίσο με το 0 και το devices
δεν είναι NULL ή και τα δύο ορίσματα num devices και devices να είναι NULL.

• CL DEV ICE NOT FOUND εάν δεν βρεθεί κάποια OpenCL συσκευή.

• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.

clGetDeviceInfo()

Λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με μία OpenCL συσκευή. Μερικές βασικές από τις πληροφο-
ρίες που μπορούν να ζητηθούν βρίσκονται στο πίνακα Αʹ.2. (Για περισσότερες λεπτομέρειες

δείτε την ενότητα 4.2 του OpenCL Specification 1.1)

cl_int clGetDeviceInfo (cl_device_id device ,

cl_device_info param_name ,

size_t param_value_size ,

void *param_value ,

size_t *param_value_size_ret)
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Παράμετροι

device
Είναι η συσκευή η οποία επιστρέφεται απο τη συνάρτηση clGetDeviceIDs() (σελ. 102).

param name
Μία σταθερά η οποία αντιπροσωπεύει την πληροφορία της συσκευής που ζητείται. Μπορεί

να είναι μία από τις τιμές που καθορίζονται στο πίνακα Αʹ.2.

param value size
Καθορίζει το μέγεθος σε byte της μνήμης που υποδεικνύεται από το όρισμα param value.
Μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μεγέθους επιστρεφόμενου τύπου που καθορίζεται στο

πίνακα Αʹ.2.

param value
Είναι ένας δείκτης σε μία τοποθεσία μνήμης για τις τιμές που παίρνει το όρισμα param name.
Εάν πάρει τη τιμή NULL, τότε αγνοείται.

param value size ret
Επιστρέφει το πραγματικό μέγεθος των δεδομένων που ζητούνται από το όρισμα param value.
Εάν πάρει τη τιμή ΝΥΛΛ, τότε αγνοείται.

cl device info Επιστρεφόμενος

τύπος

Περιγραφή

CL DEV ICE V ENDOR char[] ΄Ονομα κατασκευαστή.

CL DEV ICE NAME char[] ΄Ονομα συσκευής.

CL DRIV ER V ERSION char[] ΄Εκδοση του OpenCL
driver.

CL DEV ICE MAX COMPUTE UNITS cl uint Ο αριθμός παράλληλων

πυρήνων επεξεργασίας

της OpenCL συσκευ-
ής. Ελάχιστη τιμή είναι

το 1.

CL DEV ICE MAX WORK GROUP SIZE size t Μέγιστος αριθμός

από work-item πο-

ύ ανήκουν σε ένα

work-group και ε-

κτελούν ένα kernel
χρησιμοποιώντας το

μοντέλο παράλληλης

εκτέλεσης. Ελάχιστη

τιμή το 1.

Πίνακας Αʹ.2: Ερωτήματα για τις OpenCL συσκευές.

Επιστρέφει

CL SUCCESS εάν η συνάρτηση έχει εκτελεστεί επιτυχώς. Αλλιώς επιστρέφει:
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• CL INV ALID DEV ICE εάν μία συσκευή δεν είναι έγκυρη.

• CL INV ALID V ALUE εάν το όρισμα param name έχει πάρει κάποια μη επιτρεπτή
τιμή ή αν το μέγεθος σε byte του ορίσματος param value είναι μικρότερο από το
μέγεθος του επιστρεφόμενου τύπου που καθορίζεται στο πίνακα Αʹ.2.

• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα χρήσης της συνάρτησης clGetDeviceInfo() όπου επιστέφει
τον αριθμό παράλληλων πυρήνων επεξεργασίας της OpenCL συσκευής.

cl_int status; // use as return value for most OpenCL functions

cl_uint max; // number of compute units

status = clGetDeviceInfo(devices [0], CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS , sizeof

(cl_uint), &max , NULL);

printf("\tNumber of compute units: %d\n", max);

clCreateContext()

Δημιουργεί ένα OpenCL context. Μπορεί να κατασκευαστεί με μία ή περισσότερες συσκευ-
ές. Τα context χρησιμοποιούνται από το σύστημα εκτέλεσης του OpenCL για διαχείριση
αντικειμένων όπως, ουρές εντολών, αντικείμενα μνήμης, προγράμματος και kernel, και για
την εκτέλεση τους πάνω σε μία ή περισσότερες συσκευές.

cl_context clCreateContext (const cl_context_properties *properties ,

cl_uint num_devices ,

const cl_device_id *devices ,

void (CL_CALLBACK *pfn_notify)(const char *

errinfo ,

const void *private_info ,

size_t cb ,

void *user_data),

void *user_data ,

cl_int *errcode_ret)

Παράμετροι

properties
Καθορίζει μια λίστα με ονόματα ιδιοτήτων context και τις αντίστοιχες τιμές τους. Η λίστα
τερματίζεται με τη τιμή 0, αλλά μπορεί να είναι και NULL, πράγμα που σημαίνει ότι η πλατ-
φόρμα στην οποία είναι επιλεγμένη έχει την καθορισμένη υλοποίηση. Οι ιδιότητες που υπο-

στηρίζονται βρίσκονται στο πίνακα Αʹ.3.

num devices
Είναι ο αριθμός των συσκευών που καθορίζονται στο όρισμα devices.
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cl context properties Τιμή ιδιότητας Περιγραφή

CL CONTEXT PLATFORM cl platform id Καθορίζει τη πλατφόρμα που

θα χρησιμοποιηθεί.

Πίνακας Αʹ.3: Λίστα υποστηριζόμενων ιδιοτήτων από τη clCreateContext.

pfn notify
Είναι μία συνάρτηση επανάκλησης η οποία χρησιμοποιείται από την υλοποίηση του OpenCL
για αναφορά σφαλμάτων που παρουσιάζονται στο context. Εάν το όρισμα έχει τη τιμή NULL,
τότε η συνάρτηση επανάκλησης δε χρησιμοποιείται.

user data
Θα περαστεί ως όρισμα στο user data όταν καλεστεί η συνάρτηση επανάκλησης pfn notify.
Το συγκεκριμένο όρισμα μπορεί να έχει την τιμή NULL.

errcode ret
Επιστρέφει ένα κωδικό λάθους για την εκτέλεση της συνάρτησης. Εάν έχει την τιμή NULL
τότε δεν επιστρέφεται κάποιος κωδικός.

Επιστρέφει

Η συνάρτηση clCreateContext() επιστρέφει ένα έγκυρο μη μηδενικό context και το όρισμα
της, errcode ret λαμβάνει την τιμή CL SUCCESS εάν το context έχει δημιουργηθεί επιτυ-
χώς. Σε άλλη περίπτωση επιστρέφει τιμή NULL για το context, και το όρισμα errcode ret
μπορεί να πάρει τις ακόλουθες τιμές:

• CL INV ALID PLATFORM εάν το όρισμα properties έχει την τιμή NULL και αν
δεν έχει επιλεγεί καμία πλατφόρμα.

• CL INV ALID PROPERTY εάν το όρισμα properties έχει τιμή η οποία δεν υπο-
στηρίζεται ή έαν η τιμή αυτή δεν είναι έγκυρη.

• CL INV ALID V ALUE εάν το όρισμα devices είναιNULL· εάν το όρισμα num devices
έχει την τιμή 0· η αν η το όρισμα pfn notify έχει την τιμή NULL αλλά το user data
δεν είναι NULL.

• CL INV ALID DEV ICE εάν το όρισμα devices περιέχει μία μη έγκυρη συσκευή.

• CL DEV ICE NOT AV AILABLE εάν μία συσκευή στο όρισμα devices είναι προ-
σορινά μη διαθέσιμη.

• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.
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Αʹ.2 Σύστημα εκτέλεσης του OpenCL (API)

Αυτή η ενότητα περιγράφει συναρτήσεις οι οποίες διαχειρίζονται OpenCL αντικείμενα όπως,
ουρές εντολών, αντικείμενα μνήμης, προγράμματος και kernel, και κλήσεις οι οποίες επι-
τρέπουν την εισαγωγή εντολών σε ουρές.

clCreateCommandQueue()

Δημιουργεί μια ουρά εντολών για μία συγκεκριμένη συσκευή.

cl_command_queue clCreateCommandQueue (cl_context context ,

cl_device_id device ,

cl_command_queue_properties

properties ,

cl_int *errcode_ret)

Παράμετροι

context
Θα πρέπει να είναι ένα έγκυρο OpenCL context.

device
Είναι μια συσκευή ή μία λίστα από συσκευές, οι οποίες συσχετίζονται με το context.

properties
Είναι μία λίστα από ιδιότητες για την ουρά εντολών. Είναι ένα πεδίο bit και οι διαθέσιμες
επιλογές περιγράφονται στο πίνακα Αʹ.4.

Ιδιότητες Ουράς Εντολών Περιγραφή

CL QUEUE OUT OF ORDER EXEC MODE ENABLE Καθορίζει εάν οι εντολές

στην ουρά εκτελούνται σε

σειρά ή όχι.

CL QUEUE PROFILING ENABLE Ενεργοποιεί ή όχι το profi-
ling των εντολών στην ουρά.

Πίνακας Αʹ.4: Λίστα ιδιοτήτων για την ουρά εντολών.

errcode ret
Επιστρέφει ένα κωδικό λάθους για την εκτέλεση της συνάρτησης. Εάν έχει την τιμή NULL
τότε δεν επιστρέφεται κάποιος κωδικός.

Επιστρέφει

Η συνάρτηση clCreateCommandQueue() επιστρέφει ένα έγκυρο μη μηδενικό αντικείμενο
ουράς εντολών, και το όρισμα της errcode ret λαμβάνει την τιμή CL SUCCESS εάν έχει
δημιουργηθεί επιτυχώς. Σε άλλη περίπτωση επιστρέφει τιμή NULL για την ουρά, και το
όρισμα, errcode ret μπορεί να πάρει τις ακόλουθες τιμές:
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• CL INV ALID CONTEXT εάν το όρισμα context δεν είναι έγκυρο.

• CL INV ALID DEV ICE εάν το όρισμα device δεν είναι μία έγκυρη συσκευή ή αν
αυτή δεν συσχετίζεται με το context.

• CL INV ALID V ALUE εάν η τιμή που καθορίζεται στο όρισμα properties δεν είναι
έγκυρη.

• CL INV ALID QUEUE PROPERTIES εάν οι τιμές που καθορίζονται στις ιδι-
ότητες είναι μεν έγκυρες, αλλά δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή.

• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.

clCreateBuffer()

Δημιουργία ενός buffer αντικειμένου μνήμης.

cl_mem clCreateBuffer (cl_context context ,

cl_mem_flags flags ,

size_t size ,

void *host_ptr ,

cl_int *errcode_ret)

Παράμετροι

context
Θα πρέπει να είναι ένα έγκυρο OpenCL context.

flags
Είναι ένα πεδίο bit, το οποίο χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη δέσμευση και την χρήση
των αντικειμένων μνήμης. Ο πίνακας Αʹ.5 δίνει τις πιθανές τιμές που μπορεί να πάρει αυτό

το όρισμα.

size
Είναι ο χώρος σε byte, για ένα buffer αντικείμενο μνήμης που πρόκειται να καθοριστεί.

host ptr
Είναι ένας δείκτης σε δεδομένα της εφαρμογής, τα οποία έχουν ήδη καθοριστεί.

errcode ret
Επιστρέφει ένα κωδικό λάθους για την εκτέλεση της συνάρτησης. Εάν έχει την τιμή NULL
τότε δεν επιστρέφεται κάποιος κωδικός.

Επιστρέφει

Η συνάρτηση clCreateBuffer() επιστρέφει ένα έγκυρο μη μηδενικό αντικείμενο buffer, και
το όρισμα της, errcode ret λαμβάνει την τιμή CL SUCCESS στη περίπτωση όπου αυτό
έχει δημιουργηθεί επιτυχώς. Σε άλλη περίπτωση επιστρέφει τιμή NULL για το αντικείμενο,
και οι ακόλουθες τιμές λάθους επιστρέφονται στο όρισμα errcode ret:
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cl mem flags Περιγραφή

CL MEM READ WRITE Καθορίζει ότι το αντικείμενο μνήμης θα διαβαστεί και θα

εγγραφεί από ένα kernel. Αυτή είναι η προκαθορισμένη
επιλογή.

CL MEM WRITE ONLY Καθορίζει ότι το αντικείμενο μνήμης θα μπορεί να εγ-

γράφετε, αλλά όχι να διαβάζεται από ένα kernel.

CL MEM READ ONLY Καθορίζει ότι το αντικείμενο μνήμης θα μπορεί να δια-

βάζεται μόνο, από ένα kernel.

CL MEM USE HOST PTR Αυτή η επιλογή είναι έγκυρη όταν το όρισμα host ptr
δεν είναι NULL. Εφόσον καθοριστεί, η εφαρμογή απαιτεί
από την OpenCL υλοποίηση να χρησιμοποιήσει το όρι-
σμα host ptr ως μέρος αποθήκευσης για το αντικείμενο
μνήμης.

CL MEM ALLOC HOST PTR Αυτή η επιλογή δηλώνει ότι η εφαρμογή θέλει η OpenCL
υλοποίηση να δεσμεύσει χώρο μνήμης από το host.

CL MEM COPY HOST PTR Αυτή η επιλογή είναι έγκυρη όταν το όρισμα host ptr δεν
είναι NULL. Εφόσον καθοριστεί, η εφαρμογή απαιτεί από
την OpenCL υλοποίηση να δεσμεύσει χώρο για το αντι-
κείμενο μνήμης και να αντιγράψει σε αυτό, τα δεδομένα

που αναφέρονται στο ορισμα host ptr.

Πίνακας Αʹ.5: Λίστα τιμών για το όρισμα flags.
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• CL INV ALID CONTEXT εάν το όρισμα context δεν είναι έγκυρο.

• CL INV ALID V ALUE εάν η τιμή που καθορίζεται στο όρισμα flags δεν είναι έγ-
κυρη.

• CL INV ALID BUFFER SIZE εάν το όρισμα size είναι 0.

• CL INV ALID HOST PTR εάν το όρισμα host ptr είναι NULL και έχουν καθορι-
στεί τα CL MEM USE HOST PTR ή CL MEM COPY HOST PTR στο όρι-
σμα flags ή το αντίθετο.

• CL MEM OBJECT ALLOCATION FAILURE εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευ-
σης μνήμης για το buffer αντικείμενο.

• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.

clEnqueue{Read|Write}Buffer()

Οι συναρτήσεις clEnqueueReadBuffer() και clEnqueueWriteBuffer() παρέχουν μηχα-
νισμούς για μεταφορά δεδομένων από το host προς τις συσκευές (αντικείμενα buffer) και
αντίστροφα. Η μεταφορά από τον host προς τις συσκευές θεωρείται εγγραφή (write), ενώ
το αντίθετο θεωρείται ανάγνωσή (read).

cl_int clEnqueue{Read|Write}Buffer (cl_command_queue command_queue ,

cl_mem buffer ,

cl_bool blocking_{read|write},

size_t offset ,

size_t cb ,

const void *ptr ,

cl_uint num_events_in_wait_list ,

const cl_event *event_wait_list ,

cl_event *event)

Παράμετροι

command queue
Αναφέρεται σε μία ουρά εντολών, στην οποία θα τοποθετηθεί η αντίστοιχη εντολή ανάγνωσης

ή εγγραφής. Η command queue και το αντικείμενο buffer θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί
με το ίδιο OpenCL context.

buffer
Αντιστοιχεί σε ένα έγκυρο αντικείμενο buffer.

blocking {read|write}
Αναφέρονται στο αν οι λειτουργίες της εγγραφής ή της ανάγνωσης είναι τύπου blocking ή
non− blocking.
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Εάν στο όρισμα blocking read δοθεί η τιμή CL TRUE, τότε η εντολή ανάγνωσης είναι
blocking, πράγμα που σημαίνει ότι η συνάρτηση clEnqueueReadBuffer() δεν επιστρέφει
κάποιο αποτέλεσμα έως ότου τα δεδομένα του buffer έχουν διαβαστεί και αντιγραφεί στο
δείκτη μνήμης ptr.

Στη περίπτωση που το όρισμα λάβει την τιμή CL FALSE, τότε η εντολή ανάγνωσης είναι
non-blocking, πράγμα που σημαίνει ότι η συνάρτηση clEnqueueReadBuffer() τοποθετηθεί
μία εντολή ανάγνωσης στην ουρά και επιστέφει. Τα δεδομένα του buffer στα οποία δείχνει
ο δείκτης ptr δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως ότου ολοκληρωθεί η εντολή ανάγνωσης.
Το όρισμα event χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό, ώστε να μπορεί να ερωτηθεί ανά πάσα
στιγμή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εντολή.

Εάν το όρισμα blocking write έχει την τιμή CL TRUE, τότε το OpenCL τοποθετηθεί μία
εντολή εγγραφής στην ουρά και αντιγράφει τα δεδομένα που υπάρχουν στο δείκτη ptr. Ο δε-
ίκτης μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή, αμέσως μόλις επιστέψει η συνάρτηση

clEnqueueWriteBuffer().

Στη περίπτωση που το όρισμα λάβει την τιμή CL FALSE, τότε το OpenCL θα χρησιμο-
ποιήσει το δείκτη ptr για να πραγματοποιήσει μία non-blocking εγγραφή. Αυτό σημαίνει
ότι η η συνάρτηση επιστρέφει αμέσως. Ο δείκτης ptr δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί
από την εφαρμογή αμέσως και γι΄ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται το όρισμα event, ώστε να
μπορεί να ερωτηθεί ανά πάσα στιγμή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εντολή. Αμέσως

μόλις ολοκληρωθεί η εντολή εγγραφής, τότε ο δείκτης prt θα είναι ξανά διαθέσιμος από την
εφαρμογή.

offset
Είναι μια μετατόπιση σε byte, για ένα αντικείμενο buffer, το οποίο θα εγγραφεί ή θα
διαβαστεί.

cb
Είναι το μέγεθος σε byte των δεδομένων που πρόκειται να διαβαστούν ή να εγγραφούν.

ptr
Είναι ένας δείκτης στη μνήμη του host, από την οποία τα δεδομένα θα διαβαστούν ή θα
εγγραφούν σε αυτή.

num events in wait list και event wait list
Καθορίζουν κάποια συμβάντα τα οποία θα πρέπει να εκτελεστούν πριν από την συγκεκρι-

μένη εντολή. Αν το όρισμα event wait list είναι NULL, τότε η εντολή δεν περιμένει να
ολοκληρωθεί κάποιο συμβάν. Στην περίπτωση που συμβαίνει αυτό, τότε και το όρισμα

num events in wait list θα πρέπει να έχει την τιμή 0. Αν το όρισμα event wait list δεν
είναι NULL, η λίστα συμβάντων που καθορίζεται από αυτό θα πρέπει να είναι έγκυρη, και το
όρισμα num events in wait list θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0. Τα συμβάντα δρουν
ως σημεία συγχρονισμού για την εφαρμογή.

event
Επιστρέφει ένα συμβάν το οποίο προσδιορίζει τη συγκεκριμένη εντολή ανάγνωσης/εγγραφής.

Αν το όρισμα είναι NULL, δεν δημιουργείται κάποιο συμβάν, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει
η δυνατότητα στην εφαρμογή να ερωτηθεί ή να εκτελεστεί μία παύση για την συγκεκριμένη

εντολή, έως ότου ολοκληρωθεί.
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Επιστρέφει

Οι συναρτήσεις clEnqueueReadBuffer() και clEnqueueWriteBuffer() επιστρέφουν CL SUCCESS
εφόσον εκτελεστούν σωστά. Σε άλλη περίπτωση επιστρέφουν:

• CL INV ALID COMMAND QUEUE εάν το όρισμα command queue δεν είναι
μία έγκυρη ουρά εντολών.

• CL INV ALID CONTEXT εάν το context που σχετίζεται με την ουρά εντολών και
το buffer δεν είναι τα ίδια, ή αν το context που σχετίζεται με την ουρά εντολών και
τα συμβάντα που είναι στη λίστα δεν είναι τα ίδια.

• CL INV ALID MEM OBJECT εάν το όρισμα buffer δεν είναι ένα έγκυρο αντι-
κείμενο buffer.

• CL INV ALID V ALUE εάν η περιοχή που πρόκειται να διαβαστεί ή να εγγραφεί,
προσδιοριζόμενη από το offset και cb είναι εκτός ορίων ή αν ο δείκτης ptr έχει NULL
τιμή.

• CL INV ALID EV ENT WAIT LIST εάν το όρισμα event wait list είναι NULL
και το num events in wait list είναι μεγαλύτερο του 0. ΄Η αν το event wait list δεν
είναι NULL και το num events in wait list είναι 0.

• CL MISALIGNED SUB BUFFER OFFSET εάν το όρισμα buffer είναι ένα
αντικείμενο sub-buffer.

• CL EXEC STATUS ERROR FOR EV ENTS IN WAIT LIST εάν οι λειτουρ-
γίες της εγγραφής και της ανάγνωσης είναι blocking, και η κατάσταση λειτουργίας από
οποιοδήποτε συμβάν στη λίστα είναι αρνητικός αριθμός.

• CL MEM OBJECT ALLOCATION FAILURE εάν υπάρχει αποτυχία δέσμευ-
σης μνήμης για δεδομένα αποθήκευσης που σχετίζονται με το buffer.

• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.

clCreateProgramWithSource()

Δημιουργεί ένα αντικείμενο προγράμματος για ένα context, και φορτώνει τον πηγαίο κώδικα
από μία μεταβλητή συμβολοσειράς στο όρισμα strings.

cl_program

clCreateProgramWithSource (cl_context context ,

cl_uint count ,

const char **strings ,

const size_t *lengths ,

cl_int *errcode_ret)
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Παράμετροι

context
Θα πρέπει να είναι ένα έγκυρο OpenCL context.

strings
Είναι ένας πίνακας αποτελούμενος από count δείκτες, ο οποίος περιέχει τον πηγαίο κώδικα
του προγράμματος.

lengths
Είναι ένας πίνακας με τον αριθμό των χαρακτήρων του ορίσματος strings.

errcode ret
Επιστρέφει ένα κωδικό λάθους για την εκτέλεση της συνάρτησης. Εάν έχει την τιμή NULL
τότε δεν επιστρέφεται κάποιος κωδικός.

Επιστρέφει

Η συνάρτηση clCreateProgramWithSource() επιστρέφει ένα έγκυρο μη μηδενικό αντικε-
ίμενο προγράμματος, και το όρισμα της, errcode ret λαμβάνει την τιμή CL SUCCESS στη
περίπτωση όπου έχει δημιουργηθεί επιτυχώς αυτό. Σε άλλη περίπτωση επιστρέφει τιμή NULL
για το αντικείμενο, και οι ακόλουθες τιμές λάθους επιστρέφονται στο όρισμα errcode ret:

• CL INV ALID CONTEXT εάν το όρισμα context δεν είναι έγκυρο.

• CL INV ALID V ALUE εάν η τιμή που ορίζεται στο όρισμα count είναι 0 ή η τιμή
του ορίσματος strings να είναι NULL.

• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.

clCreateKernel()

Δημιουργία ενός αντικειμένου kernel.

cl_kernel clCreateKernel (cl_program program ,

const char *kernel_name ,

cl_int *errcode_ret)

Παράμετροι

program
Είναι ένα αντικείμενο προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να είναι επιτυχώς μεταγλωττισμένο.

kernel name
Είναι το όνομα της συνάρτησης στο πρόγραμμα, αναγνωριζόμενο από το προσδιοριστικό

kernel.
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errcode ret
Επιστρέφει ένα κωδικό λάθους για την εκτέλεση της συνάρτησης. Εάν έχει την τιμή NULL
τότε δεν επιστρέφεται κάποιος κωδικός.

Επιστρέφει

Η συνάρτηση clCreateKernel() επιστρέφει ένα έγκυρο μη μηδενικό αντικείμενο kernel, και
το όρισμα της, errcode ret λαμβάνει την τιμή CL SUCCESS στη περίπτωση όπου αυτό
έχει δημιουργηθεί επιτυχώς. Σε άλλη περίπτωση επιστρέφει τιμή NULL για το αντικείμενο,
και οι ακόλουθες τιμές λάθους επιστρέφονται στο όρισμα errcode ret:

• CL INV ALID PROGRAM εάν το όρισμα program περιέχει ένα μη έγκυρο αντι-
κείμενο προγράμματος.

• CL INV ALID PROGRAM EXECUTABLE εάν δεν έχει γίνει επιτυχώς η μετα-
γλώττιση του προγράμματος.

• CL INV ALID KERNEL NAME εάν το όρισμα kernel name δεν βρεθεί στο πρόγραμ-
μα.

• CL INV ALID KERNEL DEFINITION εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα σχετικά με
τον ορισμό της συνάρτησης kernel.

• CL INV ALID V ALUE εάν το όρισμα kernel name έχει την τιμή ΝΥΛΛ.

• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.

clSetKernelArg()

Χρησιμοποιείται για να τεθούν τιμές στα ορίσματα του kernel.

cl_int clSetKernelArg (cl_kernel kernel ,

cl_uint arg_index ,

size_t arg_size ,

const void *arg_value)

Παράμετροι

kernel
Είναι ένα έγκυρο αντικείμενο kernel.

arg index
Είναι ένας δείκτης ορίσματος. Τα ορίσματα που λαμβάνει ο kernel μπορούν να αριθμηθούν
με δείκτες, ξεκινώντας από το 0 για το αριστερότερο όρισμα και καταλήγοντας στο n− 1 για
το τελευταίο. Το n δηλώνει τον συνολικό αριθμό ορισμάτων του kernel.

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι έχουμε την παρακάτω συνάρτηση kernel:
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__kernel void

image_filter (int n, int m,

__constant float *filter_weights ,

__read_only image2d_t src_image ,

__write_only image2d_t dst_image)

{

...

}

Οι δείκτες ορισμάτων της συνάρτησης image filter() είναι: 0 για το όρισμα n, 1 για το m,
2 για το όρισμα filter weights, 3 για το src image και τέλος 4 για το dst image.

arg size
Καθορίζει το μέγεθος της τιμής του ορίσματος.

arg value
Είναι ένας δείκτης σε δεδομένα, τα οποία προορίζονται ως η τιμή του ορίσματος, σύμφωνα με

το arg index. Τα δεδομένα που αναφέρονται από τον δείκτη arg value αντιγράφονται και
έπειτα ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου από την εφαρμογή, μόλις η συνάρτηση

clSetKernelArg() επιστρέψει.

Εάν το όρισμα είναι αντικείμενα μνήμης του OpenCL (buffer ή image), τότε η καταχώρηση
στο όρισμα arg value θα είναι ένας δείκτης ο οποίος θα δείχνει στο αντίστοιχο buffer ή
image αντικείμενο. Το kernel και τα αντικείμενα μνήμης, θα πρέπει να συσχετίζονται μέσω
του ίδιου context. Αν το όρισμα είναι ένα buffer αντικείμενο, ο δείκτης arg value μπορεί
να έχει την τιμή NULL ή να δείχνει σε NULL τιμή. Σε αυτή την περίπτωση μία τιμή
NULL θα περαστεί ως τιμή στο όρισμα του kernel, το οποίο μπορεί να είναι τύπου global ή
constant. Αν το όρισμα έχει καθοριστεί ως local, τότε η τιμή στο arg value θα πρέπει
να είναι υποχρεωτικά NULL.

Επιστρέφει

CL SUCCESS εάν η συνάρτηση έχει εκτελεστεί επιτυχώς. Αλλιώς επιστρέφει:

• CL INV ALID KERNEL εάν το όρισμα kernel δεν περιέχει ένα έγκυρο kernel
αντικείμενο.

• CL INV ALID ARG INDEX εάν στο όρισμα arg index υπάρχει μία μη έγκυρη
τιμή δείκτη.

• CL INV ALID ARG V ALUE εάν στο όρισμα arg value υπάρχει μία μη έγκυρη τιμή
ορίσματος.

• CL INV ALID MEM OBJECT αναφέρεται για όρισμα το οποίο έχει καθοριστεί
να είναι ένα αντικείμενο μνήμης και η αντίστοιχη τιμή στο όρισμα arg value δεν είναι
τέτοιο αντικείμενο.

• CL INV ALID SAMPLER αναφέρεται για όρισμα το οποίο έχει καθοριστεί να είναι
τύπου sampler t και η αντίστοιχη τιμή στο όρισμα arg value δεν είναι τέτοιου τύπου.

• CL INV ALID ARG SIZE εάν το μέγεθος του τύπου δεδομένων δεν συμφωνεί με
το όρισμα arg size.
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• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.

clEnqueueNDRangeKernel()

Τοποθετεί μία εντολή στην ουρά για την εκτέλεση του kernel.

cl_int clEnqueueNDRangeKernel (cl_command_queue command_queue ,

cl_kernel kernel ,

cl_uint work_dim ,

const size_t *global_work_offset ,

const size_t *global_work_size ,

const size_t *local_work_size ,

cl_uint num_events_in_wait_list ,

const cl_event *event_wait_list ,

cl_event *event)

Παράμετροι

command queue
Είναι μία έγκυρη ουρά εντολών. Ο kernel θα τοποθετηθεί για εκτέλεση στις συσκευές που
σχετίζονται με την ουρά αυτή.

kernel
Είναι ένα έγκυρο αντικείμενο kernel. Το OpenCL context που σχετίζεται με τον kernel και
την ουρά εντολών θα πρέπει να είναι το ίδιο.

work dim
Είναι ένας αριθμός που δηλώνει τις διαστάσεις των work-item στο χώρο ευρετηριοποίησης,
και των work-item στα work-group. Επιτρεπτές τιμές είναι από 1 έως 3. Με την μεταβλη-
τή CL DEV ICE MAX WORK ITEM DIMENSIONS μπορεί να ερωτηθεί η μέγιστη
διάσταση μίας συσκευής.

global work offset
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει ότι το global ID των work-item έχει κάποια
μετατόπιση. Στη περίπτωση όπου λαμβάνει τιμή NULL, το global ID ξεκινά από την τιμή
(0, 0, ...0).

global work size
Λαμβάνει ένα πίνακα διάστασης work dim, ο οποίος δηλώνει τον αριθμό των work-item στο
χώρο ευρετηριοποίησης που θα εκτελέσουν τον κερνελ. Ο συνολικός αριθμός των work-item
υπολογίζεται από το global work size[0] ∗ ... ∗ global work size[work dim–1].

local work size
Λαμβάνει ένα πίνακα διάστασης work dim, ο οποίος δηλώνει τον αριθμό των work-item που
αποτελούν ένα work-group και θα εκτελέσουν τον kernel. Ο συνολικός αριθμός των work-
item σε ένα work-group υπολογίζεται από το local work size[0]∗...∗local work size[work dim–1].
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Το όρισμα local work size μπορέι να λάβει την τιμή NULL, πράγμα που σημαίνει ότι το
OpenCL από μόνο του θα αναλάβει τον διαχωρισμό των work-item σε ομάδες.

num events in wait list και event wait list
Καθορίζουν κάποια συμβάντα τα οποία θα πρέπει να εκτελεστούν πριν από την συγκεκρι-

μένη εντολή. Αν το όρισμα event wait list είναι NULL, τότε η εντολή δεν περιμένει να
ολοκληρωθεί κάποιο συμβάν. Στην περίπτωση που συμβαίνει αυτό, τότε και το όρισμα

num events in wait list θα πρέπει να έχει την τιμή 0. Αν το όρισμα event wait list δεν
είναι NULL, η λίστα συμβάντων που καθορίζεται από αυτό θα πρέπει να είναι έγκυρη, και το
όρισμα num events in wait list θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0. Τα συμβάντα δρούν
ώς σημεία συγχρονισμού για την εφαρμογή.

event
Επιστρέφει ένα συμβάν το οποίο προσδιορίζει τη συγκεκριμένη εκτέλεση kernel. Αν το
όρισμα είναι NULL, δεν δημιουργείται κάποιο συμβάν, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η δυ-
νατότητα στην εφαρμογή να ερωτηθεί ή να εκτελεστεί μία παύση για την συγκεκριμένη

εκτέλεση του kernel.

Επιστρέφει

CL SUCCESS εάν η συνάρτηση έχει εκτελεστεί επιτυχώς. Αλλιώς επιστρέφει:

• CL INV ALID PROGRAM EXECUTABLE εάν δεν έχει μεταγλωττιστεί σωστά
το πρόγραμμα για τη συσκευή που σχετίζεται με την ουρά εντολών.

• CL INV ALID COMMAND QUEUE εάν το όρισμα command queue δεν είναι
μία έγκυρη ουρά εντολών.

• CL INV ALID KERNEL εάν το όρισμα kernel δεν είναι ένα έγκυρο αντικείμενο
kernel.

• CL INV ALID CONTEXT εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα με το context.

• CL INV ALID KERNEL ARGS εάν οι τιμές ορισμάτων του kernel δεν έχουν κα-
θοριστεί σωστά.

• CL INV ALID WORK DIMENSION εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα με τις δια-

στάσεις.

• CL INV ALID GLOBAL WORK SIZE εάν το όρισμα global work size είναιNULL.

• CL INV ALID GLOBAL OFFSET εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα σχετικά με την
μετατόπιση των work-item.

• CL INV ALID WORK GROUP SIZE εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα σχετικά με τα
work-item ενός work-group.

• CL INV ALID WORK ITEM SIZE εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα σχετικά με τα
work-item του χώρου ευρετηριοποίησης.

• CL MEM OBJECT ALLOCATION FAILURE εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευ-
σης μνήμης για δεδομένα τύπου image ή buffer.
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• CL INV ALID EV ENT WAIT LIST εάν το όρισμα event wait list είναι NULL
και το num events in wait list είναι μεγαλύτερο του 0. ΄Η αν το event wait list δεν
είναι NULL και το num events in wait list είναι 0.

• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.

clGetEventProfilingInfo()

Χρησιμοποιείται όταν το profiling είναι ενεργοποιημένο και επιστρέφει πληροφορίες για τη
συσχετιζόμενη εντολή μέσω του event.

cl_int clGetEventProfilingInfo (cl_event event ,

cl_profiling_info param_name ,

size_t param_value_size ,

void *param_value ,

size_t *param_value_size_ret)

Παράμετροι

event
Καθορίζει ένα αντικείμενο event.

param name
Είναι η πληροφορία profiling που ζητείται. Ο πίνακας Αʹ.6, περιέχει τις διαθέσιμες τιμές που
μπορεί να λάβει το όρισμα param name και μια περιγραφή των τιμών που επιστρέφονται.

param value size
Χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το μέγεθος σε byte του δείκτη μνήμης του host, param value.
Το μέγεθος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το μέγεθος του επιστρεφόμενου τύπου

του πίνακα Αʹ.6.

param value
Είναι ένας δείκτης σε μία θέση μνήμης του host όπου επιστρέφεται το αποτέλεσμα που
ζητείται. Εάν το όρισμα έχει την τιμή NULL, τότε αγνοείται.

param value size ret
Επιστρέφει το πραγματικό μέγεθος σε byte των δεδομένων που αντιγράφονται στο όρισμα
param value. Εάν έχει τιμή NULL, τότε αγνοείται.

Επιστρέφει

Η συνάρτηση επιστρέφει CL SUCCESS, σε περίπτωση που εκτελεστεί σωστά και επι-
στρέψει μία πληροφορία profiling. Αλλιώς επιστρέφει:

• CL PROFILING INFO NOT AV AILABLE εάν η παράμετρος CL QUEUE−
PROFILING ENABLE δεν έχει τεθεί για την ουρά εντολών ή αν η κατάσταση ε-
κτέλεσης της εντολής προσδιοριζόμενη από το event, δεν έχει την τιμή CL COMPLETE.
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cl profiling info Επιστρ. τύπος Περιγραφή

CL PROFILING COMMAND QUEUED cl ulong Μια τιμή 64-bit, η οπο-
ία δηλώνει τον χρόνο

σε nanosecond, όταν η
εντολή προσδιοριζόμε-

νη από το event, τίθε-
ται σε μία ουρά από τον

host.

CL PROFILING COMMAND SUBMIT cl ulong Μια τιμή 64-bit, η οπο-
ία δηλώνει τον χρόνο

σε nanosecond, όταν η
εντολή προσδιοριζόμε-

νη από το event, έχει
τεθεί σε μία ουρά από

τον host.

CL PROFILING COMMAND START cl ulong Μια τιμή 64-bit, η οπο-
ία δηλώνει τον χρόνο

σε nanosecond, όταν η
εντολή προσδιοριζόμε-

νη από το event, ξεκινά
την εκτέλεση της.

CL PROFILING COMMAND END cl ulong Μια τιμή 64-bit, η οπο-
ία δηλώνει τον χρόνο

σε nanosecond, όταν
η εντολή προσδιορι-

ζόμενη από το event,
έχει ολοκληρώσει την

εκτέλεση της.

Πίνακας Αʹ.6: Παράμετροι της συνάρτησης clGetEventProfilingInfo.
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• CL INV ALID V ALUE εάν το όρισμα param name δεν είναι ένα έγκυρο.

• CL INV ALID EV ENT εάν το όρισμα event δεν περιέχει ένα έγκυρο αντικείμενο
συμβάντος.

• CL OUT OF RESOURCES εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στη συσκευ-
ή.

• CL OUT OF HOST MEMORY εάν έχει γίνει αποτυχία δέσμευσης πόρων στο
host.

Αʹ.3 Συναρτήσεις της OpenCL C

Η γλώσσα OpenCL C, προσφέρει ένα σύνολο συναρτήσεων, που αφορούν συναρτήσεις για
scalar και διανυσματικούς τύπους δεδομένων, για νήματα (work-item), μαθηματικές συναρ-
τήσεις, κ.α. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες βασικές συναρτήσεις της γλώσσας OpenCL
C, τα στοιχεία των οποίων έχουν ληφθεί από το OpenCL Specification [21].

Συνάρτηση Περιγραφή

uint get work dim() Επιστρέφει τον αριθμό διαστάσεων που χρησιμο-

ποιούνται.

size t get global size (uint dimindx) Επιστρέφει τον αριθμό των global work-item που
βρίσκονται στο χώρο ευρετηριοποίησης ανά δι-

άσταση, καθοριζόμενη από το όρισμα dimindx.
size t get local size (uint dimindx) Επιστρέφει τον αριθμό των local work-item που

βρίσκονται σε μία ομάδα ανά διάσταση, καθορι-

ζόμενη από το όρισμα dimindx. Αυτή η παράμε-
τρος δίνεται στο όρισμα local work size, της
συνάρτησης clEnqueueNDRangeKernel(). Αν
τύχει και δωθεί τιμή NULL, τότε το OpenCL
διαλέγει από μόνο του ένα κατάλληλο μέγεθος

local work size, το οποίο επιστρέφεται από τη
συνάρτηση.

size t get global id (uint dimindx) Επιστρέφει τιμή, που προσδιορίζει μοναδικά το

κάθε work-item στο χώρο ευρετηριοποίησης ανά
διάσταση, καθοριζόμενη από το όρισμα dimindx.

size t get local id (uint dimindx) Επιστρέφει τιμή, που προσδιορίζει μοναδικά το

κάθε work-item σε μία ομάδα work-group ανά
διάσταση, καθοριζόμενη από το όρισμα dimindx.

size t get num groups (uint dimindx) Επιστρέφει τον αριθμό των work-group, τα οποία
εκτελούν ένα kernel για διάσταση καθορισμένη
από από το όρισμα dimindx.

size t get group id (uint dimindx) Επιστρέφει το ID του κάθε work-group, το οποίο
είναι αριθμός από το 0 έως το get num groups
(dimindx) – 1.
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void barrier (cl mem fence flags flags) Παρέχει ένα σημείο συγχρονισμού ανάμεσα στα

νήματα που εκτελούν ένα kernel και ανήκουν
στην ίδια ομάδα. Το κάθε work-item, μόλις
φτάσει στο σημείο της συνάρτησης, θα πρέπει

να αναστείλει τη λειτουργία του, έως ότου όλα

τα νήματα να φτάσουν στο ίδιο σημείο.

Αν το φράγμα είναι τοποθετημένο μέσα σε μία

συνθήκη ελέγχου (conditional statement) και
έστω και ένα νήμα εισέλθει σε αυτή, τότε θα

πρέπει και όλα τα υπόλοιπα να εκτελέσουν το

φράγμα.

Αν το φράγμα είναι τοποθετημένο μέσα σε μία

δομή επανάληψης (loop), όλα τα νήματα θα
πρέπει να εκτελέσουν το φράγμα για κάθε επα-

νάληψη πριν οποιοδήποτε συνεχίσει την εκτέλεση

του πέρα από αυτό.

΄Ενα φράγμα είναι επίσης και ένας φράκτης

μνήμης (memory fence), για τη διασφάλι-
ση εγκυρότητας δεδομένων, έπειτα από πράξεις

πάνω σε αυτή (ανάγνωση / εγγραφή). Ο

φράκτης, μπορεί να αναφέρεται είτε σε δεδομένα

πού είναι αποθηκευμένα στη local, είτε σε δεδο-
μένα που είναι αποθηκευμένα στη global μνήμη.
Αντίστοιχα το όρισμα της συνάρτησης, μπορεί

να λάβει τις τιμές CLK LOCAL MEM FENCE
ή CLK GLOBAL MEM FENCE.

Πίνακας Αʹ.7: Συναρτήσεις της OpenCL C.
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Παράρτημα Βʹ

Πηγαίος κώδικας

Αυτό το παράρτημα περιλαμβάνει πηγαίο κώδικα των παραδειγμάτων που αναλύθηκαν στη

παρούσα διπλωματική εργασία. Ο κώδικας όλων των παραδειγμάτων εφαρμογών βρίσκεται

σε δίσκο δεδομένων που επισυνάπτεται μαζί με την διπλωματική.

Βʹ.1 Παραδείγματα του κεφαλαίου 5

Παρακάτω στα Listing Β.1 και Β.2, δίνεται ο κώδικας που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 5,
και πιο συγκεκριμένα στις ενότητες 5.1 και 5.2. Σε αντίθεση με τη παρουσίαση των παρα-

δειγμάτων, όπου παρουσιάστηκαν δύο ξεχωριστές υλοποιήσεις, μία για πίνακα διαστάσεων

3× 3 και μία για 1024× 1024, εδώ παρατίθεται ένας πιο γενικός κώδικας, ο οποίος λαμβάνει
τις διαστάσεις των πινάκων ως ορίσματα κατά την εκτέλεση του. Το Listing Β.3 (σελ. 133),
δείχνει το τρόπο μεταγλώττισης της εφαρμογής και τέλος το Listing Β.4 (σελ. 133) δείχνει
τον τρόπο εκτέλεσής της.

Σχετικά με το παράδειγμα που αναλύθηκε στην ενότητα 5.3, ο κώδικας του προγράμματος

host τυγχάνει να είναι ίδιος με αυτόν του παραδείγματος 5.2, οπότε βρίσκεται στο Listing
Β.1. ΄Οσο αφορά το κώδικα του kernel προγράμματος, αυτός έχει ήδη δοθεί στην ενότητα
5.3 (Listing 5.21 , σελ. 46).

// Multiply two matrices A * B = C

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <CL/cl.h>

#include <mpi.h>

int verbose = 0; // shows prints of the program.

int debug = 0; // shows debuging of the program.

int run_cpu = 0; //run the program in the cpu.

/* Signatures */

//Usage of the program.

static void usage ();

// Allocates a matrix with random float entries.

void randomInit(float* data , int size);
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//Print out the matrix.

void print_matrix(float* matrix , int size , int WA);

//Print out information about the platform.

void print_platform(cl_platform_id *platforms , int numPlatforms);

//Print out information about the device.

void print_device(cl_device_id *devices , int numDevices);

//Read the source file of a Kernel.

char* readSource(const char *sourceFilename);

// Verify correctness.

int correctness(float* A, float* B, int size);

// Matrix multiplication in CPU.

void matrix_multiplication_serial(float* A, float* B, float* C, int wA ,

int hB);

// ///////////////////////////////////////////////////////

// Program main

// ///////////////////////////////////////////////////////

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

// set seed for rand()

srand (2006);

int i, WA, HA, WB, HB, WC, HC, size_group;

// Variables for time execution.

double t1 = 0, t2 = 0, t3 = 0, t4 = 0;

//Scan command line arguments

if( argc < 3)

usage();

// Dimensions of the tables.

WA = WB = WC = HA = HB = HC = atoi(argv [1]);

// Dimensions of the work -groups.

size_group = atoi(argv [2]);

if ( WA > 262144 ){

printf("Program supports dimensions < 262144 \nexiting ....\n");

exit (1);

}

if( ((WA % size_group) != 0) || (size_group > 16)){

printf("Wrong number of work -items and work -groups !!!\ nexiting ....\n

");

exit (1);

}

for( i = 1; i < argc; i++ ) {

if ( strcmp( argv[i], "--help" ) == 0 || strcmp( argv[i], "-h" ) ==

0 )

usage();

if ( strcmp( argv[i], "-d" ) == 0 )

debug = 1;

if ( strcmp( argv[i], "-v" ) == 0 )

verbose = 1;

if ( strcmp( argv[i], "-cpu" ) == 0 )

run_cpu = 1;

}
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// 1. allocate host memory for matrices A and B

unsigned int size_A = WA * HA;

unsigned int mem_size_A = sizeof(float) * size_A;

float* h_A = (float*) malloc(mem_size_A);

unsigned int size_B = WB * HB;

unsigned int mem_size_B = sizeof(float) * size_B;

float* h_B = (float*) malloc(mem_size_B);

// 2. initialize host memory for the two matrices

randomInit(h_A , size_A);

randomInit(h_B , size_B);

// 3. print out A and B

if ( verbose ){

printf("3) Print of Matrix A\n");

print_matrix(h_A , size_A , WA);

printf("4) Print of Matrix B\n");

print_matrix(h_B , size_B , WB);

}

// 4. allocate host memory for the result C

unsigned int size_C = WC * HC;

unsigned int mem_size_C = sizeof(float) * size_C;

float* h_C = (float*) malloc(mem_size_C);

// ///////////////////////////////////////////////////////

//// Multiplication With OpenCL

// ///////////////////////////////////////////////////////

// OpenCL specific variables

cl_uint numPlatforms = 0; // Number of Platforms

cl_uint numDevices = 0; // Number of Devices

cl_platform_id *platforms; // Platform object

cl_device_id *devices; // Device object

cl_context clGPUContext; // Context object

cl_command_queue clCommandQue;// Command queue

cl_program clProgram; // Program object

cl_kernel clKernel; // Kernel object

cl_int errcode; // Variable for errors

// OpenCL device memory for matrices

cl_mem d_A;

cl_mem d_B;

cl_mem d_C;

/* *************************************** */

/* Initialize OpenCL */

/* *************************************** */

// 5.1 Setting up the platform

// Learn how many platforms there are.

errcode = clGetPlatformIDs (0, NULL , &numPlatforms);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clGetPlatformIDs failed\n");

exit(-1);

}
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// Allocate enough space for each platform.

platforms = (cl_platform_id *) malloc(numPlatforms*sizeof(cl_platform_id

));

//Fill in the platforms.

clGetPlatformIDs(numPlatforms , platforms , NULL);

if( verbose )

print_platform(platforms , numPlatforms);

// 5.2 Setting up devices

// Learn how many devices there are.

errcode = clGetDeviceIDs(platforms [0], CL_DEVICE_TYPE_GPU , 0, NULL , &

numDevices);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clGetDevicesIDs failed\n");

exit(-1);

}

// Allocate space for the devices.

devices = (cl_device_id *) malloc(numDevices*sizeof(cl_device_id));

//Fill in the devices.

clGetDeviceIDs(platforms [0], CL_DEVICE_TYPE_GPU , numDevices , devices ,

NULL);

if( verbose )

print_device(devices ,numDevices);

/* 5.3 Create Context with a device , which can manage objects such as

command -queues , memory , program , kernels.*/

clGPUContext = clCreateContext(NULL , numDevices , devices , NULL , NULL ,

&errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS || clGPUContext == NULL) {

printf("clCreateContext failed\n");

exit(-1);

}

// 5.4 Create a command -queue

clCommandQue = clCreateCommandQueue(clGPUContext , devices [0], 0, &

errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS || clCommandQue == NULL) {

printf("clCreateCommandQueue failed\n");

exit(-1);

}

// 5.5 Setup device memory

d_C = clCreateBuffer(clGPUContext , CL_MEM_READ_WRITE , mem_size_C , NULL

, &errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS || d_C == NULL){

printf("clCreateBuffer failed\n");

exit(-1);

}

d_A = clCreateBuffer(clGPUContext , CL_MEM_READ_WRITE |

CL_MEM_COPY_HOST_PTR , mem_size_A , h_A , &errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS || d_A == NULL){
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printf("clCreateBuffer failed\n");

exit(-1);

}

d_B = clCreateBuffer(clGPUContext , CL_MEM_READ_WRITE |

CL_MEM_COPY_HOST_PTR , mem_size_B , h_B , &errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS || d_B == NULL){

printf("clCreateBuffer failed\n");

exit(-1);

}

/* *************************************** */

/* 6. Load and Build OpenCL kernel */

/* *************************************** */

//it will have the source code of the kernel.

char *source;

//it is the name of the kernel file.

const char *sourceFile = "kernel.cl";

//This function reads the source code of the kernel file.

source = readSource(sourceFile);

// 6.1 Creates a program object.

clProgram = clCreateProgramWithSource(clGPUContext , 1, (const char**)&

source , NULL , &errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clCreateProgramWithSource failed\n");

exit(-1);

}

// 6.2 Loads and built.

cl_int buildErr;

/* Build (compile & link) the program for the devices.

Save the return value in ’buildErr ’

(the following code will print any compilation errors to the screen)

*/

buildErr = clBuildProgram(clProgram , numDevices , devices , NULL , NULL ,

NULL);

//If there are build errors , print them to the screen

if(buildErr != CL_SUCCESS) {

printf("Program failed to build.\n");

cl_build_status buildStatus;

for(i = 0; i < numDevices; i++) {

clGetProgramBuildInfo(clProgram , devices[i],

CL_PROGRAM_BUILD_STATUS , sizeof(cl_build_status), &buildStatus ,

NULL);

if(buildStatus == CL_SUCCESS) {

continue;

}

char *buildLog;

size_t buildLogSize;

clGetProgramBuildInfo(clProgram , devices[i], CL_PROGRAM_BUILD_LOG ,

0, NULL , &buildLogSize);

buildLog = (char*) malloc(buildLogSize);

if(buildLog == NULL) {

perror("malloc");

exit(-1);
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}

clGetProgramBuildInfo(clProgram , devices[i], CL_PROGRAM_BUILD_LOG ,

buildLogSize , buildLog , NULL);

buildLog[buildLogSize -1] = ’\0’;

printf("Device %u Build Log:\n%s\n", i, buildLog);

free(buildLog);

}

exit (0);

}

else {

if ( verbose )

printf("8) No build errors\n\n");

}

// 6.3 Creates a kernel object.

clKernel = clCreateKernel(clProgram , "matrixMul", &errcode);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clCreateKernel failed\n");

exit(-1);

}

/* *************************************** */

/* 7. Launch OpenCL kernel */

/* *************************************** */

/* 7.1 Associate the input and output buffers with the kernel (set

arguments).*/

int wA = WA;

int wC = WC;

errcode = clSetKernelArg(clKernel , 0, sizeof(cl_mem), &d_C);

errcode |= clSetKernelArg(clKernel , 1,sizeof(cl_mem), &d_A);

errcode |= clSetKernelArg(clKernel , 2,sizeof(cl_mem), &d_B);

errcode |= clSetKernelArg(clKernel , 3,sizeof(int), (void *)&wA);

errcode |= clSetKernelArg(clKernel , 4,sizeof(int), (void *)&wC);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clSetKernelArg failed\n");

exit(-1);

}

/* 7.2 Define an index space (global work size) of threads for

execution , (local work size) for the work -group.*/

size_t localWorkSize [2], globalWorkSize [2];

localWorkSize [0] = size_group;

localWorkSize [1] = size_group;

globalWorkSize [0] = WA;

globalWorkSize [1] = WB;

/* initialize MPI stuff */

MPI_Init (&argc , &argv);

clFinish (clCommandQue);

t1 = MPI_Wtime ();

// 7.3 Execute the kernel.

errcode = clEnqueueNDRangeKernel(clCommandQue , clKernel , 2, NULL ,

globalWorkSize , localWorkSize , 0, NULL , NULL);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clEnqueueNDRangeKernel failed\n");

exit(-1);
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}

clFinish (clCommandQue);

t2 = MPI_Wtime ();

/* *************************************** */

/* 8. Retrieve result from device */

/* *************************************** */

errcode = clEnqueueReadBuffer(clCommandQue , d_C , CL_TRUE , 0,

mem_size_C , h_C , 0, NULL , NULL);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clEnqueueNDRangeKernel failed\n");

exit(-1);

}

// ///////////////////////////////////////////////////////

////End of Multiplication With OpenCL

// ///////////////////////////////////////////////////////

if ( run_cpu ){

// Allocation for result matrix C in serial mode.

float* C = (float*) malloc(mem_size_C);

t3 = MPI_Wtime ();

matrix_multiplication_serial(h_A , h_B , C, WA, HB);

t4 = MPI_Wtime ();

if ( correctness(C, h_C , size_C) ){

if ( verbose ){

printf("9.1) Check is OK!!!\n");

printf("Matrix C in serial mode.\n");

print_matrix(C, size_C , WC);

}

}

else

if ( verbose )

printf("Check is NOT OK!!!\n");

if ( debug ){

printf(" --------------------------------------------------------\n

" );

printf("Serial Matrix multiplication of A x B (%d x %d)\

nprocessing time = %.5f \n\n",WA, HB, t4 - t3 );

}

free(C);

}

// finalize MPI

MPI_Finalize ();

// 9. print out the results

if ( verbose ){

printf("9.2) Matrix c\n");

print_matrix(h_C , size_A , WC);

}

if ( debug ){

printf("Parallel Matrix multiplication of A x B (%d x %d)\

nprocessing time = %.5f\n\n",WA, HB, t2 - t1);

printf(" --------------------------------------------------------\n"
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);

}

// 10. clean up memory

free(h_A);

free(h_B);

free(h_C);

clReleaseMemObject(d_A);

clReleaseMemObject(d_C);

clReleaseMemObject(d_B);

clReleaseContext(clGPUContext);

clReleaseCommandQueue(clCommandQue);

clReleaseProgram(clProgram);

clReleaseKernel(clKernel);

free(source);

free(platforms);

free(devices);

}

// Functions

static void usage () {

printf("Usage: <work -item > <work -group >\n");

printf ("\t <work -item > :\t\tis the size of index space.\n");

printf ("\t <work -group > :\t\tis the size of work groups .\n");

printf ("\t\t\t\tsuppose all matrices have the same\n\t\t\t\

tdimensions mxm (<work -item > x <work -item >)\n");

printf("\t --------------------------------------------------\n");

printf ("\t -d, \t\t print debug messages\n");

printf ("\t -v, \t\t print more debug messages\n");

printf ("\t -h, --help , \t print this help message\n");

printf ("\t -cpu , \t\tcheck results with the cpu execution .\n");

exit (0);

}

void randomInit(float* data , int size){

int i;

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

data[i] = rand() / (float)RAND_MAX;

}

void print_matrix(float* matrix , int size , int WA){

int i;

if(WA >10)

printf("is dimension of %d x %d and is too big for printing .\n\n",

WA, WA);

else{

for(i = 0; i < size; i++){

printf("%f ", matrix[i]);

if(((i + 1) % WA) == 0)

printf("\n");

}

printf("\n");

}

}
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void print_platform(cl_platform_id *platforms , int numPlatforms){

cl_int errcode; int i;

printf("5) The number of Platforms is %u, ",numPlatforms);

for(i = 0; i < numPlatforms; i++) {

char buf [100];

printf("Platform %u: \n", i);

errcode = clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_VENDOR ,sizeof(

buf), buf , NULL);

printf("\tPlatform Vendor: %s\n", buf);

errcode = clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_NAME , sizeof(

buf), buf , NULL);

printf("\tPlatform Name: %s\n", buf);

errcode = clGetPlatformInfo(platforms[i], CL_PLATFORM_VERSION ,

sizeof(buf), buf , NULL);

printf("\tPlatform Version: %s\n", buf);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clGetPlatformInfo failed\n");

exit(-1);

}

}

printf("\n");

}

void print_device(cl_device_id *devices , int numDevices){

cl_int errcode; int i;

printf("6) The number of Devices is %u, ", numDevices);

for(i = 0; i < numDevices; i++) {

char buf [100];

printf("Device %u: \n", i);

errcode = clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_VENDOR , sizeof(buf),

buf , NULL);

printf("\tDevice Vendor: %s\n", buf);

errcode = clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_NAME , sizeof(buf),

buf , NULL);

printf("\tDevice Name: %s\n", buf);

errcode = clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_VERSION , sizeof(buf)

, buf , NULL);

printf("\tDevice Version: %s\n", buf);

if(errcode != CL_SUCCESS) {

printf("clGetDeviceInfo failed\n");

exit(-1);

}

}

printf("\n");

}

char* readSource(const char *sourceFilename) {

//File pointer

FILE *fp;

int err;

int size;

char *source;

fp = fopen(sourceFilename , "rb"); // fopen() open the file

if(fp == NULL) {

printf("Could not open kernel file: %s\n", sourceFilename);

exit(-1);
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}

err = fseek(fp , 0, SEEK_END);

if(err != 0) {

printf("Error seeking to end of file\n");

exit(-1);

}

size = ftell(fp);

if(size < 0) {

printf("Error getting file position\n");

exit(-1);

}

err = fseek(fp , 0, SEEK_SET);

if(err != 0) {

printf("Error seeking to start of file\n");

exit(-1);

}

source = (char*) malloc(size +1);

if(source == NULL) {

printf("Error allocating %d bytes for the program source\n", size +1)

;

exit(-1);

}

err = fread(source , 1, size , fp);

if(err != size) {

printf("only read %d bytes\n", err);

exit (0);

}

source[size] = ’\0’;

return source;

}

int correctness (float* A, float* B, int size){

int i;

for (i = 0; i < size; i++){

if(fabs(A[i] - B[i]) > 0.01000){

return 0;

}

}

return 1;

}

void matrix_multiplication_serial(float* A, float* B, float* C, int wA ,

int hB){

int i, j, k;

float sum;

for (i = 0; i < wA; i++) {

for (j = 0; j < hB; j++) {

sum = 0;

for (k = 0; k < wA; k++) {

//sum += A[i][k] * B[k][j];

sum += A[i*wA+k] * B[k*hB+j];
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}

C[i*wA+j] = sum;

}

}

}

Listing B.1: Πολλαπλασιασμός πινάκων n× n (πρόγραμμα host).

// kernel.cl

// Multiply two matrices A * B = C

// Device code.

// OpenCL Kernel

__kernel void

matrixMul(__global float* C,

__global float* A,

__global float* B,

int wA, int wB)

{

// 2D Thread ID

int tx = get_global_id (0);

int ty = get_global_id (1);

// value stores the element

// that is computed by the thread

float value = 0;

for (int k = 0; k < wA; ++k)

{

float elementA = A[ty * wA + k];

float elementB = B[k * wB + tx];

value += elementA * elementB;

}

// Write the matrix to device memory each

// thread writes one element

C[ty * wA + tx] = value;

}

Listing B.2: Πολλαπλασιασμός πινάκων n× n (πρόγραμμα kernel).

mpicc -I ~/ NVIDIA_GPU_Computing_SDK/OpenCL/common/inc/ -lOpenCL -o

matrix_mul_01_02 matrix_mul_01_02.c

Listing B.3: Πολλαπλασιασμός πινάκων n× n (μεταγλώττιση εκτέλεσης ).

Για τη μεταγλώττιση της εφαρμογής (υλοποιημένη σε C) χρησιμοποιήθηκε ο μεταγλωττιστής
mpicc. Δεν έγινε η χρήση του gcc, διότι στην εφαρμογή υπάρχει κώδικας του πρωτοκόλλου
επικοινωνίας MPI, ο οποίος μετράει το χρόνο εκτέλεσης. Με τη παράμετρο −I, δίνεται η
διαδρομή όπου περιέχονται τα αρχεία κεφαλίδας του OpenCL και με τη −lOpenCL, γίνε-
ται η σύνδεση με τη βιβλιοθήκη. Τέλος με τη παράμετρο −o, δίνεται όνομα εκτελέσιμου
διαφορετικό από το προκαθορισμένο (a.out).

./ matrix_mul_01_02 512 16 -d -cpu

Listing B.4: Πολλαπλασιασμός πινάκων n× n (τρόπος εκτέλεσης ).
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Σχετικά με την εκτέλεση της εφαρμογής, το μέγεθος των πινάκων δίνεται σαν όρισμα. Στο

παράδειγμα του Listing Β.4, οι πολλαπλασιαζόμενοι πίνακες δηλώνονται να είναι διαστάσεων
512 × 512. Το όρισμα με τη τιμή 16, δηλώνει το μέγεθος των work-group, τα οποία είναι
δύο διαστάσεων 16× 16. Τα −d και −cpu, είναι κάποια flag εκτέλεσης, τα οποία εκτελούν
την εφαρμογή με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Πιο συγκεκριμένα, με το −d, επιστρέφονται
κάποια debug μηνύματα, που αφορούν τους χρόνους εκτέλεσης, και με το −cpu, ο πολλα-
πλασιασμός γίνεται εκτός από τη GPU και στη CPU, για σύγκριση αποτελεσμάτων.
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