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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono technikę automatycznego zrównoleglenia kodu 
aplikacji w celu efektywnego wykorzystania mocy obliczeniowej proceso-
rów wielordzeniowych w systemach wbudowanych. Technika ta opiera się 
na analizie zależności danych w pętlach programowych, podziału ich 
przestrzeni iteracji i wyznaczeniu niezależnych fragmentów kodu. Rezulta-
tem transformacji jest równoległy kod zgodny ze standardem OpenMP, 
tożsamy z jego sekwencyjnym odpowiednikiem oraz możliwość przyspie-
szenia obliczeń komputera przemysłowego. 
 
Słowa kluczowe: systemy wbudowane, procesory wielordzeniowe, zrów-
noleglanie kodu, fragment kodu, OpenMP. 
 

Automatic parallelization of application code 
in embedded systems 

 
Abstract 

 
In a fairly conservative group of solutions, such as industrial computers, 
more perfect miniaturization of processing units is becoming noticeable. 
Size and power consumption of units are important, however efficiency of 
processing is also significant. Installing multi-core processors in embedded 
systems allows executing the parallel code with OpenMP standard.  
Multi-core programming enables speeding up calculations, i.e. for test and 
measurement-processing systems the amount of measurement data 
processed is increased. For this purpose, techniques of transforming  
program code to a parallel form are necessary, in particular loop parallelization 
transformations are significant, because the vast majority of calculations is 
included in loops. There are many  techniques for loop prallelization, such 
as unimodular and affine transformations. However, these techniques 
allow only extraction of parallelism for  specified set of loops and fail to 
find full parallelism in a loop because of high inability. In this paper, the 
Iteration Space Slicing Framework is presented. The framework was 
designed for automatic extracting parallelism in loops and overcoming 
limitations of well-known techniques. The result of transformation is the 
parallel code including OpenMP pragmas. The speedup, efficiency and 
locality of the code is examined. The continuation of the work in the future 
is considered.  
 
Keywords: embedded systems, multi-core processors, OpenMP, loop 
parallelization, synchronization-free slices, multi-threading applications. 
 
1. Wstęp 
 

W dość konserwatywnej grupie rozwiązań, jakimi są komputery 
przemysłowe, zauważalna staje się coraz doskonalsza miniatury-
zacja jednostek obliczeniowych. Oprócz rozmiaru i poboru mocy 
istotna jest także wydajność jednostki obliczeniowej. W syste-
mach wbudowanych coraz częściej instalowane są  procesory 
wielordzeniowe, które stosowane są obecnie powszechnie  
w "pełnowymiarowych" komputerach przemysłowych typu PC. 
Dla przykładu procesory z linii Intel® Core™ i7 Mobile Processors 
są wyposażone w 2 lub 4 niezależne rdzenie obliczeniowe [1]. 

Jednostki wielordzeniowe w systemach wyspecjalizowanych 
umożliwiają równoległe wykonanie kodu aplikacji za pomocą 
standardu OpenMP [2]. Wykorzystując wielordzeniową technolo-

gię możliwe jest przyspieszenie obliczeń, np. dla systemów testo-
wo-pomiarowych w przetwarzaniu rosnących ilości danych po-
miarowych, w systemach realizujących zadania w czasie rzeczy-
wistym, urządzeniach przenośnych (telefon komórkowy, PDA) 
lub systemach nawigacyjnych.  

W publikacjach [3-4] wykazano możliwość przyspieszenia ob-
liczeń aplikacji systemów wbudowanych za pomocą standardu 
OpenMP, między innymi w badaniach nad zestawem testowym 
EEMBC (ang. The Embedded Microprocessor Benchmark  
Consortium). Standard OpenMP pozwala jednak tylko na wyko-
nanie kodu równoległego i nie dostarcza mechanizmów automa-
tycznego zrównoleglenia. 

W celu wygenerowania programu równoległego tożsamego  
z sekwencyjnym odpowiednikiem niezbędne są techniki przetwa-
rzania kodu, a zwłaszcza transformacje zrównoleglania pętli pro-
gramowych, w których zawarta jest zdecydowana większość 
instrukcji aplikacji. Istnieje wiele metod zrównoleglania pętli,  
w tym transformacje afiniczne i unimodularne [5-7]. Znane są 
jednak słabości tych transformacji (np. duża złożoność oblicze-
niowa, brak możliwości znajdowania całkowitej równoległości  
w pętlach)  przekładające się na nieprzydatność ich do zastosowa-
nia dla szerokiego spektrum pętli [8, 13].  

W artykule opisano technikę zrównoleglania pętli w oparciu  
o podział jej przestrzeni iteracji na niezależne i zależne fragmenty 
kodu w sposób automatyczny, które przełamują słabości innych 
technik przekształceń pętli. Wynikiem tych transformacji jest kod 
równoległy określony za pomocą pragm w standardzie OpenMP. 
W artykule poruszono przydatność takich rozwiązań dla przyspie-
szenia obliczeń systemów wyspecjalizowanych. 
 
2. Fragmenty kodu 
 

Zrównoleglenie pętli programowej polega na podziale jej zbioru 
iteracji na części i rozdystrybuowanie ich do poszczególnych 
wątków aplikacji, które są następnie przydzielane do różnych 
jednostek obliczeniowych systemu. Pomiędzy iteracjami pętli 
jednakże mogą zachodzić zależności danych, które nie pozwalają 
na dowolny podział obliczeń pętli. 

Dwie iteracje I i J są zależne jeżeli odwołują się do tej samej 
komórki w pamięci i przynajmniej jedna z nich dokonuje operacji 
zapisu. I i J są określane odpowiednio początkiem i końcem za-
leżności oraz I jest leksykograficznie mniejsza od J, I   J (ozna-
cza to, że I musi zostać wykonana przed J). 

Opisane algorytmy stanową rozwinięcie badań nad zrównole-
gleniem pętli programowych za pomocą znajdowania niezależ-
nych fragmentów kodu (ang. slices). W pracach Pugha i Rossera 
[18] po raz pierwszy zaproponowano partycjonowanie przestrzeni 
iteracji pętli (ang. Iteration Space Slicing Framework). Pugh  
i Rosser nie zaproponowali jednak algorytmu automatycznego 
wyznaczenia niezależnych fragmentów kodu. Nie uwzględniono 
również możliwości zrównoleglenia pętli programowych za po-
mocą fragmentów kodu z synchronizacją. 

W zrównoleglaniu pętli programowych za pomocą fragmentów 
kodu wykorzystuje się dokładną analizę zależności opracowaną 
przez Pugh i Wonnacott’a [9], w której zależności reprezentowane 
są przez relacje między krotkami wejściowymi i wyjściowymi 
oraz ograniczeń zawierających formuły Presburgera: 

 
{[krotki wejściowe]      [krotki wyjściowe] : ograniczenia}; 

 
Za pomocą zbiorów natomiast można określić przestrzeń i pod-
przestrzenie iteracji pętli programowej. 

Do analizy zależności wykorzystane zostało narzędzie Petit [9], 
które akceptuje na wejściu pętlę zapisaną w formacie zbliżonym 
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do języka Fortran. W pętli dozwolone są podstawowe operacje 
arytmetyczne, tablice oraz instrukcje warunkowe. 

Ograniczenia w relacjach i zbiorach określane są przez afinicz-
ne równości i nierówności. Taka reprezentacja zależności jest 
elastyczna i pozwala także na definiowanie sparametryzowanych 
zbiorów instrukcji. Ponadto opis ten jest bardzo zbliżony do teorii 
grafów i ułatwia ilustrowanie zależności danych w przestrzeni 
iteracji.  

Na zbiorach i relacjach przeprowadzić można operacje arytme-
tyki Presburgera, takie jak : koniunkcja ( ), unia ( ), różnica  
(-), dziedzina relacji domain(R), zakres relacji range(R), aplikacja 
relacji R(S), tranzytywne domknięcie R*. W tym celu wykorzy-
stywana jest biblioteka programistyczna Omega Calculator [10]. 
Operacje arytmetyki Presburgera zostały szczegółowo opisane  
w pracy [11]. 

Transformacje pętli polegają na uzyskanie tożsamej pętli z jej 
sekwencyjnym odpowiednikiem z honorowaniem wszystkich 
zależności danych. W takiej pętli zawarte są niezależne podzbiory 
iteracji, które mogą zostać wykonane równolegle. Podzbiory te 
nazywamy fragmentami kodu. 

Niech dany będzie graf zależności D opisany przez relacje za-
leżności. Fragment kodu (ang. slice) jest luźno spójnie składową 
(ang. weakly connected component) grafu D. Innymi słowy frag-
ment kodu jest maksymalnym podgrafem grafu D, w którym 
istnieje nieskierowana ścieżka pomiędzy każdą parą wierzchoł-
ków. 

Fragment kodu jest wolny od synchronizacji (ang. synchronization-
free slice), jeśli nie istnieją zależności pomiędzy jego operacjami  
i operacjami należącymi do innych fragmentów kodu. 

Wyznaczenie fragmentów kodu składa się z dwóch kroków:  
• znalezienie początków reprezentatywnych fragmentów kodu, 
• znalezienie pozostałych, zależnych instrukcji fragmentów od 

ich początków. 
Wyznaczenie reprezentatywnych początków polega na znale-

zieniu leksykograficznie najmniejszej (najwcześniejszej) instrukcji 
należącej do fragmentu kodu. Początki reprezentatywne znajdują 
się w zbiorze początków krańcowych zależności. 

Początki krańcowe zależności, opisanej za pomocą relacji R, 
jest to zbiór określony wzorem Domain(R)-Range(R). Innymi 
słowy są to instrukcje będące początkami zależności i  nie będące 
jednocześnie jej końcami. 

Początek reprezentatywny fragmentu kodu (ang. source of 
slice) jest to leksykograficznie najmniejszy początek krańcowy 
zawierający się w tym fragmencie, tj. leksykograficznie minimal-
na operacja spośród wszystkich operacji należących do fragmentu 
kodu.  

Szczegółowe obliczenie zbioru początków fragmentów kodu 
przedstawiono w pracy [12]. 

W podziale przestrzeni iteracji na fragmentu kodu ważne jest 
obliczenie operacji tranzytywnego domknięcia relacji zależności 
danych podobnie jak w zaproponowanych algorytmach Pugh  
i Rosser’a [18].    

Domknięcie przechodnie relacji definiuje się analogicznie do 
domknięcia przechodniego grafu. Graf skierowany   nazywamy 
domknięciem przechodnim grafu G, gdy   jest zbiorem wszystkich 
takich par ( v, w ) wierzchołków ze zbioru V,  że w grafie G ist-
nieje droga z v do w. Grafy mogą być reprezentowane za pomocą 
relacji krotek definiujących mapowanie n - wymiarowych krotek 
na m - wymiarowe krotki. Krotka wejściowa symbolizuje wów-
czas początek a krotka wyjściowa koniec krawędzi łączącej do-
wolne dwa wierzchołki takiego grafu. 

Za pomocą operacji tranzytywnego domknięcie możliwe jest: 
• określenie czy instrukcje e i e’ należą do tego samego fragmen-

tu kodu )(*)'(* eReR  , gdzie R to unia wszystkich relacji za-
leżności, 

• określenie czy początek krańcowy jest początkiem reprezenta-
tywnym, 

• określenie wszystkich instrukcji fragmentu kodu, innymi słowy 
tranzytywnie zależnych od jego początku. 

Nie istnieje uniwersalny algorytm obliczania domknięcia prze-
chodniego w sposób dokładny dla dowolnej relacji sparametryzo-
wanej. Ponadto tranzytywne domknięcie relacji afinicznej nie 
zawsze można przedstawić używając tylko ograniczeń afinicz-
nych. Choć za pomocą operacji tranzytywnego domknięcia moż-
liwe jest zrównoleglenie szerokiego spektrum pętli [8] i intensyfi-
kowane są badania nad skutecznością tej operacji [15], w pracy 
[13] opisano wyznaczenie fragmentów kodu gdy wynik domknię-
cia przechodniego jest niedokładny. Przebieranie instrukcji  
w czasie wykonania odbywa się jednak kosztem wydajności kodu 
i potrzebą wykonania dodatkowych operacji, jednak wciąż jest 
możliwe uzyskanie przyspieszenia obliczeń. 

W przypadku gdy w przestrzeni iteracji pętli istnieje tylko jeden 
niezależny fragment kodu możliwe jest wprowadzenie zbioru 
synchronizowanych fragmentów kodu [14].  
 
3. Wyznaczanie kodu równoległego 
 

Po obliczeniu początków fragmentów kodu i wyznaczeniu zbio-
ru tranzytywnie  zależnych instrukcji istotne jest wygenerowanie 
kodu. W tym celu opracowane został autorski generator kodu [16] 
korzystający z technik skanowania instrukcji ze zbiorów – funkcji 
codegen [8]. Możliwe jest jednak wykorzystanie innych rozwiązań 
skanujących zbiory [11]. Za pomocą generatora kodu można także 
wygenerować pętle przebierającą instrukcje fragmentów w czasie 
wykonania [13] czy pętle równoległą z synchronizacją [14]. 

Ponieważ fragmenty kodu są niezależne, pętla przebierająca ich 
początki może zostać zrównoleglona bez obawy naruszenia po-
prawności semantycznej kodu. W ciele tej pętli wykonywane są 
sekwencyjnie pozostałe instrukcje fragmentów. 

 
 

Analiza 
zależności

Petit

Ekstrakcja 
początków 

fragmentów kodu
Wyznaczenie 

wszystkich 
intrukcji 

fragmentów kodu

for i=1 to n do
for j=1 to n do
a(i,j) = a(i,j+1) + a(i+2,j+1)

endfor
endfor

Relacje zależności:

R1 := {[i,j] -> [i,j+1] : 1 <= i <= 
n-1 && 1 <= j < n};
R2 := {[i,j] -> [i+2,j+1] : 1 <= i < 
n-1 && 1 <= j < n};
Przestrzeń iteracji:

IS := {[i,j] : 1 <= i <= n && 1 <=j 
<= n }

Omega 
Calculator

Początki:
Sources = {[i,1] : 1<= i <= 2 }
Fi = R*(e), gdzie e należy do Surces
Fragmenty kodu:
F1 := {[i,j] : (Exists alpha: 
i=2*alpha+1 && 1<=i<=n) && 1<=j<=n}
F2 := {[i,j] : (Exists alpha: i=2*alpha 
&& 1<=i<=n) && 1<=j<=n}

Generowanie 
kodu 

równoległego 
przebierającego 
fragmenty kodu, 

wstawienie 
pragm OpenMP

Generatory 
kodu np.
codegen

#pragma omp parallel for
for(t1=1;t1<=2;t1++)
{
if (t1 >= 1) {
for(t1' = t1; t1' <= n; t1' += 2) {

for(t2 = 1; t2 <= n; t2++) {
a(t1',t2)=a(t1',t2+1)+a(t1'+2,t2+1);
}

}
}
}

Pętla

 
 
Rys. 1.  Wyznaczanie kodu równoległego przebierającego fragmenty 
Fig. 1.  Extracting synchronization-free slices and parallel code generating  
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Aby możliwe było skorzystanie z wielordzeniowego procesora 
systemu wbudowanego uzyskany kod należy opatrzyć w stosowne 
pragmy standardu OpenMP. Dzięki temu aplikacja równoległa 
zostaje podzielona na niezależne wątki obliczeń bez potrzeby ich 
oprogramowania.  

Jakość uzyskanego kodu szacowana jest na podstawie przyspie-
szenia obliczeń, S = T1/TP (stosunek czasu sekwencyjnego T1do 
równoległego TP) oraz  efektywności E = S/P (stosunek przyspie-
szenia do użytej liczby P procesorów). Poza tym ważnym parame-
trem jest lokalność, czyli możliwość jak najczęstszych odwołań do 
pamięci o najkrótszym czasie dostępu. W pracach [12-14] przed-
stawiono wyniki badań opisywanych algorytmów na zestawach 
testowych pętli programowych. 

Na rysunku 1 podsumowano automatyczny proces uzyskania 
kodu przebierającego równolegle niezależne fragmenty. Na po-
czątku pętla poddawana jest analizie zależności reprezentowanych 
przez relacje. Następnie poszukiwane są fragmenty kodu (początki 
i zależne instrukcje od nich) za pomocą algorytmów opartych na 
partycjonowaniu przestrzeni iteracji pętli. Ostatnim etapem jest 
generowanie równoległego kodu. 

Na rysunku przestrzeń iteracji przykładowej pętli zawiera dwa 
niezależne fragmenty kodu. W uzyskanym kodzie zrównoleglona 
została pętla o dwóch iteracjach, przebierająca początki. Nato-
miast w jej ciele wykonywane są sekwencyjnie pozostałe instruk-
cje fragmentów. 
 
4. Dalsze badania 
 

Technika przekształcenie pętli programowej na niezależne 
fragmenty kodu może zostać zastosowana: 
• dla pętli idealnie i nieidealnie zagnieżdżonych 
• dla pętli sparametryzowanych 
Ponadto możliwe jest uzyskanie równoległości na poziomie itera-
cji bądź pojedynczych instrukcji w ciele pętli.  

W dalszych zadaniach badawczych planowane jest zautomaty-
zowanie etapu generowania kodu o wysokiej lokalności dostoso-
wanego do danego środowiska sprzętowo-programowego. W celu 
rozwinięcia istniejących rozwiązań niezbędne jest także opraco-
wanie narzędzia będącego zamiennikiem Petit w celu poszerzenia 
składni pętli wejściowych o konstrukcje charakterystyczne dla 
współczesnych języków programowania, np. wskaźników. Celem 
dalszego udoskonalania algorytmów jest poszerzenie i tak już 
znacznego spektrum pętli programowych, dla których możliwe 
jest automatyczne wyznaczenie równoległości. 

W dalszych zadaniach implementacyjnych planowane jest na-
tomiast stworzenie kompleksowego kompilatora ogólnego prze-
znaczenia wykorzystującego przedstawione techniki zrównolegle-
nia kodu. 
 
5. Podsumowanie 
 

Obecność procesorów wielordzeniowych w systemach wbudo-
wanych czyni je komputerami równoległymi. Zaleta takie rozwią-
zania jest oczywista i istotna – skrócenie czasu obliczeń. Najkrót-
sze wykonanie zadania obliczeniowego pożądane jest wszędzie – 
w systemach przemysłowych, komputerach przeznaczonych do 
użytku publicznego (np. w centrach handlowych, turystycznych, 
płatniczych) czy urządzeniach przenośnych. 

Uzyskanie kodu aplikacji korzystającej efektywnie z rdzeni 
procesora systemu wbudowanego nie jest zadaniem trywialnym. 
Sam standard OpenMP jest niewystarczalny, bowiem pozwala on 
tylko na wykonanie równoległego kodu bez analizy zależności 
danych i sprawdzenia poprawności semantycznej pętli. Dlatego 
niezbędne są techniki przekształcania kodu sekwencyjnego.  
Wygenerowanie aplikacji równoległej może zostać przeprowa-
dzone na komputerze ogólnego przeznaczenia, a następnie skom-
pilowana na docelowej architekturze. 

Ideą algorytmów poszukiwania niezależnych fragmentów kodu 
jest między innymi uniezależnienie się od konkretnego środowi-
ska programistycznego. Standard OpenMP i język C nie jest tutaj 

obligatoryjny, możliwe jest wygenerowanie pętli równoległej  
w języku Java lub innym, do którego dostosowana zostanie im-
plementacja algorytmów. 

W technice wyznaczania fragmentów kodu położony został na-
cisk na honorowanie wszystkich zależności danych i pełną auto-
matyzację zrównoleglenia pętli. Dzięki temu programista może 
skupić się nad implementacją właściwego zadania obliczeniowym 
pozostawiając utworzenie efektywnego kodu równoległego roli 
kompilatora.  
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