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Streszczenie 
 

W artykule zaprezentowano nowe podejście do ekstrakcji równoległości  
w programach ANSI-C dla architektur wieloprocesorowych polegające na 
wyznaczaniu niezależnych fragmentów obliczeń w pętlach programowych 
dowolnie zagnieżdżonych. Przedstawione podejście pozwala na ekstrakcję 
równoległości dla szerszego spektrum pętli programowych w porównaniu 
z transformacjami afinicznymi, uznawanymi dotychczas za najbardziej 
efektywne. Przedstawiono analizę zastosowania proponowanego podejścia 
dla wybranych źródeł języka ANSI-C. Omówiono wyniki badań ekspery-
mentalnych oraz wskazano kierunki dalszych prac. 
 
Słowa kluczowe: kompilatory, osadzone systemy komputerowe, ANSI C, 
przetwarzanie równoległe, transformacje pętli programowych. 
 

Extracting parallelism in ANSI C programs  
for embedded computer systems 

 
Abstract 

 
The application of embedded computer systems extends from small  
consumer products to complex industrial solutions. Performance critical 
solutions require application of more efficient controllers using parallel 
architectures such as VLIW or multiprocessor (multi-cores) architectures. 
The interest in using the parallelism in embedded systems puts up new 
challenges for science and engineering and requires new methods and 
tools. The paper presents a new approach to the extraction of parallelism  
in ANSI-C programs for multiprocessor architectures, consisting of  
synchronization-free threads of computations (slices). The presented 
approach allows the extraction of parallelism on a wider range of program 
loops than that extracted by the affine transformation framework identified 
as the most efficient. Scientific results achieved are implemented as an 
academic source-to-source parallelizing compiler. The analysis of applying 
the approach to selected ANSI-C sources is presented. Experimental results 
are depicted and discussed. Conclusions and future research are discussed. 
 
Keywords: compilers, embedded computer systems, ANSI C, parallel 
processing, loop transformations. 
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Rozwój systemów osadzonych stał się jednym z najbardziej wi-
docznych trendów zastosowań informatyki ostatniej dekady. 
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Niemal wszystkie produkty techniczne powyżej pewnego poziomu 
złożoności już nie tylko wykorzystują sterowanie, lecz są zdomi-
nowane przez osadzone systemy komputerowe. Zastosowanie 
osadzonych systemów komputerowych rozciąga się od niewiel-
kich produktów konsumenckich, urządzeń telekomunikacyjnych 
do złożonych produktów przemysłu samochodowego, lotniczego  
a nawet całych linii produkcyjnych. W przeciwieństwie do trady-
cyjnych systemów osadzonych implementowanych w monolitycz-
ny, scentralizowany sposób współczesne rozwiązania mogą skła-
dać się z kilku, kilkuset do nawet tysięcy połączonych siecią 
lokalnych mikrokontrolerów [1]. Według [2] współczesny osa-
dzony system komputerowy składa się z pięciu głównych części: 

 płyta mikrokontrolera zawierająca jeden lub więcej procesorów 
i wykonująca oprogramowanie systemu osadzonego, 

 oprogramowanie zawierające nie tylko aplikacje użytkownika, 
lecz również BootROM lub BIOS, sterowniki sprzętowe, sys-
tem operacyjny oraz biblioteki programowe, 

 sieć komunikacyjna, do której podłączona jest płyta mikrokon-
trolera i przy użyciu której oprogramowanie komunikuje się  
z oprogramowaniem na innych mikrokontrolerach, 

 środowisko, w jakim system funkcjonuje i które mierzy przy 
użyciu sensorów oraz na które wpływa przy użyciu siłowników, 

 interfejs użytkownika systemu. 
Dla wymagających zastosowań niezbędne jest użycie bardziej 

wydajnych kontrolerów lokalnych wykorzystujących architektury 
równoległe takie jak VLIW lub też architektury wieloprocesorowe 
(wielordzeniowe) z dedykowanymi koprocesorami [3]. Obecnie 
każdy liczący się producent na rynku elektroniki dla systemów 
osadzonych oferuje mikroprocesory/mikrokontrolery wielordze-
niowe, np.: ARM Cortex-A9 MPCore (1-4 rdzenie SMP), ARM11 
MPCore (1-4 rdzenie SMP), Xilinx Virtex-5FXT FPGA (1-2 
rdzenie PPC440), Xilinx Virtex-4FX FPGA (1-2 rdzenie 
PPC405), Intel Atom (1-2 rdzenie x86 SMP). Rosnąca złożoność 
rozwiązań i stąd wzrastające zainteresowanie zastosowaniem 
równoległości w systemach osadzonych stawia nowe wyzwania 
naukowo-inżynierskie oraz wymaga opracowania nowych metod 
i narzędzi ich wytwarzania [1]. 

Podobnie jak w przypadku każdego oprogramowania, tworzenie 
oprogramowania dla systemów osadzonych wymaga użycia takich 
narzędzi jak kompilator, asembler czy debugger. Ze względu na 
wysoką akceptowalność w wytwarzaniu oprogramowania  
i ogromną bibliotekę już istniejącego kodu sekwencyjnego często 
wykorzystywany jest język programowania ANSI-C [1]. Odpo-
wiednia implementacja oprogramowania równoległego dla wielo-
procesorowego systemu osadzonego ma krytyczne znaczenie dla 
jego wydajności. Opracowanie narzędzi kompilacji części pro-
gramowych automatyzujących transformację opisu algorytmu  
w języku ANSI-C do jego postaci równoległej umożliwia zwięk-
szenie wydajności oprogramowania systemu osadzonego oraz 
skraca czas wytworzenia produktu. 
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2. Równoległe fragmenty obliczeń  
w programach ANSI C 

 
Proponowane przez autorów podejście do ekstrakcji równole-

głości, szczegółowo przedstawione w [4], stosuje technikę polega-
jącą na wyznaczaniu niezależnych fragmentów obliczeń 
(ang. slices) dla instancji poszczególnych instrukcji w dowolnie 
zagnieżdżonych pętlach programowych.  

W proponowanym podejściu stosowane są następujące pojęcia: 
Definicja 1. Operacją S(I), inaczej instancją instrukcji S dla iteracji 
I, jest pojedyncze wykonanie instrukcji S dla określonej iteracji I  
z przestrzeni iteracji pętli.  
Definicja 2. Dwie operacje S(I) oraz T(J) są zależne jeśli obydwie 
odwołują się do tej samej komórki pamięci oraz przynajmniej 
jedno z tych odwołań jest zapisem. 
Definicja 3. Dla pętli zawierającej q instrukcji, zredukowany graf 
zależności RDG (ang. Reduced Dependence Graph) to multigraf, 
w ogólnym przypadku cykliczny, zbudowany z wierzchołków 
reprezentujących każdą instrukcję Si, i=1,2,...,q oraz krawędzi 
łączących wierzchołki Si i Sj reprezentujących relacje zależności 
Rij, i,j[1,q] między instrukcjami. 
Definicja 4. Silnie połączone komponenty SCC (ang. Strongly 
Connected Components) grafu RDG to podgrafy składające się  
z maksymalnego podzbioru wierzchołków oraz krawędzi RDG, 
gdzie dla każdej pary wierzchołków istnieje skierowana ścieżka. 
Definicja 5. Fragment obliczeń jest wyznaczonym na podstawie grafu 
SCC zbiorem operacji zawierającym dokładnie jeden początek oraz 
wszystkie pozostałe przechodnio zależne od niego instancje instrukcji. 
Definicja 6. Początek niezależnego fragmentu obliczeń to leksy-
kograficznie najmniejsza operacja spośród wszystkich operacji 
należących do fragmentu obliczeń. 

Proponowane podejście wymaga realizacji następujących kroków: 
1) wyznaczenia zbioru relacji zależności poprzez dokładną analizę 

zależności między operacjami pętli programowej,  
2) utworzenia na podstawie zbioru zależności grafu RDG, dla 

którego wyznaczane są podgrafy SCC, 
3) wyznaczenia dla każdego SCC początków niezależnych frag-

mentów obliczeń. Uproszczony algorytm wyznaczania począt-
ków przedstawiony został na rys. 1. W pierwszej kolejności 
tworzone są unie relacji opisujące zależności między tymi sa-
mymi operacjami. Jeśli istnieją relacje o wspólnych końcach to 
niemożliwe jest wyznaczenie niezależnych fragmentów.  
W przeciwnym razie, dla każdej relacji Rw

ij wyznaczane są 
zbiory Tw

i i T
w

j oznaczające odpowiednio dziedzinę i przeciw-
dziedzinę relacji. Ostatecznie, poprzez obliczenie różnicy mię-
dzy Tw

i i Tw
j, wyznaczane są zbiory początków niezależnych 

fragmentów obliczeń SSFw
ij. 

 

 
 
Rys. 1.  Algorytm wyznaczania początków 
Fig. 1.  Algorithm for determining the sources of slices 

 

4) wyznaczenia dla każdego uzyskanego początku operacji two-
rzących niezależne fragmenty obliczeń. Uproszczony algorytm 
wyznaczania operacji należących do niezależnych fragmentów 
obliczeń przedstawiony został na rys.2. Dla każdej instancji ite-
racji wyrażenia k powiązanej z początkiem w zbiorze SSFw

ij 
tworzona jest kompozycja relacji Rik tworzących ścieżkę z in-
strukcji i do k. Następnie tworzony jest zbiór początków Sii  
o podwójnym wymiarze poprzez podwojenie wymiarów i ogra-
niczeń zbioru SSFw

ii. Jeśli instrukcja i zawiera się w grafie cy-
klicznym wówczas do zbioru Sii należy dodać instancje iteracji 
wyrażeń należących do dodatniego domknięcia przechodniego 
relacji Rii opisującej cykliczność instrukcji i. W celu wyznacze-
nia operacji należących do niezależnych fragmentów obliczany 
jest zbiór Sik poprzez aplikację Sik=R’ik(Sii), gdzie relacja R’ik ma 
podwojony wymiar w stosunku do relacji Rik oraz pierwsza po-
łowa zmiennych wejściowych mapowana jest bez żadnych 
przekształceń, natomiast druga połowa zmiennych wejściowych 
mapowana jest zgodnie z ograniczeniami relacji Rik. 
 

 
 
Rys. 2.  Algorytm wyznaczania operacji niezależnych fragmentów obliczeń 
Fig. 2.  Algorithm for determining operations belonging to slices 

 
Na podstawie uzyskanych zbiorów Sii oraz Sik przy pomocy ist-

niejących technik można wygenerować kod przebierający nieza-
leżne fragmenty obliczeń. Z wygenerowanego kodu należy usunąć 
pierwszą część zmiennych odpowiedzialnych za reprezentację 
początków dla niezależnych fragmentów w zbiorach Sii oraz Sik, 
niezbędnych dla wygenerowania zewnętrznych pętli odpowie-
dzialnych za przebieranie fragmentów obliczeń.  
 
3. Implementacja kompilatora  

zrównoleglającego 
 

Wyniki prac badawczych nad ekstrakcją równoległości ze źró-
deł ANSI-C implementowane są w postaci kompilatora akademic-
kiego typu źródło-źródło. Zadaniem kompilatora jest analiza 
źródła sekwencyjnego ANSI-C, ekstrakcja równoległości w pę-
tlach programowych i ostatecznie wygenerowanie równoważnego 
semantycznie źródła ANSI-C w postaci kodu równoległego. Po-
glądową architekturę kompilatora przedstawia rys. 3. 

W skład kompilatora wchodzą następujące moduły: 
 moduł parsera – analizator leksykalny i składniowy kodu źró-

dłowego ANSI-C generujący reprezentację składniową progra-
mu sekwencyjnego, 

 moduł analizatora zależności – adapter dokładnego analizatora 
zależności zawartego w kodzie źródłowym narzędzia Petit [5]  
z rozszerzeniami, generujący relacje zależności reprezentowane 
strukturami biblioteki Omega [6], 
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 moduł redukcji zależności – odpowiedzialny za eliminację 
nadmiarowych zależności zwiększających złożoność oblicze-
niową algorytmów ekstrakcji równoległości, 

 moduł ekstrakcji równoległości – dokonujący ekstrakcji nieza-
leżnych fragmentów obliczeń na podstawie zidentyfikowanych 
relacji zależności, wykorzystujący bibliotekę Omega [6],  

 moduł generatora reprezentacji kodu równoległego – generują-
cy reprezentację składniową wydzielonej równoległości w we-
wnętrznym formacie opisu równoległości kodu. 
 

 
 
Rys. 3.  Poglądowa architektura kompilatora zrównoleglającego 
Fig. 3.  Generic architecture of the parallelizing compiler 

 
Reprezentacja opisu równoległości dla każdej wejściowej pętli 

programowej zawiera oryginalną postać sekwencyjną oraz postać 
równoległą pętli, ale tylko w przypadku, gdy jest możliwe znale-
zienie równoległości w pętli źródłowej. Oryginalna postać se-
kwencyjna pętli oraz jej postać równoległa umieszczane są  
w dyrektywie kompilacji warunkowej przez co możliwa jest kom-
pilacja sekwencyjnej postaci pętli lub postaci równoległej.  

Reprezentacja równoległości kodu w wewnętrznym formacie 
może zostać przekształcona na dowolny standard przemysłowy 
opisu równoległości w źródłach ANSI-C, jak np.: OpenMP. Jed-
nocześnie postać równoległa kodu może zostać poddana dalszej 
transformacji w celu dostosowana do parametrów architektury 
docelowej takich jak liczba fizycznych procesorów czy wielkość 
dostępnej pamięci (cache i operacyjnej). Stanowi to przedmiot 
prac badawczych prowadzonych przez autorów, lecz wykracza 
poza zakres niniejszej publikacji. 
 
4. Badania eksperymentalne 
 

Do realizacji badań użyto wybranych źródeł ANSI-C z zestawu 
testów UTDSP (ang. University of Toronto Digital Signal  
Processing) w wersji 97.02.12 przeznaczonych do oceny jakości 
kodu cyfrowej obróbki sygnałów stosowanego w programowal-
nych procesorach [7]. W szczególności badaniu poddano pętle  
z następujących źródeł: 
 pętla fir_256_64 (rys. 4) źródła FIR (filtr o skończonej odpo-

wiedzi impulsowej), 
 pętla compress_1 (rys. 5) źródła COMPRESS (dyskretna trans-

formacja kosinusowa), 
 pętla edge_detect_1 (rys. 6) źródła EDGE_DETECT (wykry-

wanie krawędzi 2D). 
 

for(i=0;i<NPOINTS-1;i++) { 
for(j=0;j<NTAPS;j++)  

sum[i]+=input[i-j]*coefficient[j]; 
output[i] = sum[i]; 

} 

(a) 

#pragma omp parallel private(i,j)shared(sum) { 
#pragma omp for 
for(i=0;i<=NPOINTS-1;i++) 

for(j=0;j<=NTAPS-1;j++)  
sum[i]+=input[i-j]*coefficient[j]; 

#pragma omp for 
for(i=0;i<=NPOINTS-1;i++) output[i]=sum[i]; 

} 

(b) 

 
Rys. 4.  Pętla fir_256_64 (a) sekwencyjna (b) równoległa 
Fig. 4.  The fir_256_64 loop (a) sequential (b) parallel 

 

for(m=0;m<B;++m)  
for(n=0;n<B;++n) { 

temp_cos[m][n]=cos(m*factor2*(2*n+1))/B; 
cos1[m][n]=temp_cos[m][n]; 
cos2[n][m]=temp_cos[m][n]; 

} 

(a) 

#pragma omp parallel private(m,n) { 
#pragma omp for 
for(m=0;m<BB;++m) 

for(n=0;n<BB;++n) { 
temp_cos[m][n]=cos(factor2*(2*n+1))/BB; 
cos1[m][n]=temp_cos[m][n]; 

} 
#pragma omp for 
for(m=0;m<BB;++m) 

for(n=0;n<BB;++n)  
cos2[n][m]=temp_cos[m][n]; 

} 

(b) 

 
Rys. 5.  Pętla compress_1 (a) sekwencyjna (b) równoległa 
Fig. 5.  The compress_1 loop (a) sequential (b) parallel 
 
 
for(i=0;i<N;i++) 

for(j=0;j<N;++j) { 
temp1[i][j]=abs(image_buffer1[i][j]); 
temp2[i][j]=abs(image_buffer2[i][j]); 
temp3[i][j]=(temp1[i][j]>temp2[i][j])?temp1[i][j] 

:temp2[i][j]; 
image_buffer3[i][j]=(temp3[i][j]>T)?255:0; 

} 

(a) 

#pragma omp parallel private(i,j) { 
#pragma omp sections { 

#pragma omp section { 
for(i=0;i<N;i++) 

for(j=0;j<N;++j) 
temp2[i][j]=abs(image_buffer2[i][j]); 

} 
#pragma omp section { 

for(i=0;i<N;i++) 
for(j=0;j<N;++j) 

temp2[i][j]=abs(image_buffer2[i][j]); 
} 

} 
#pragma omp for 
for(i=0;i<N;i++)  

for(j=0;j<N;++j) { 
temp3[i][j]=(temp1[i][j]>temp2[i][j])?temp1[i][j] 

:temp2[i][j]; 
image_buffer3[i][j]=(temp3[i][j]>T)?255:0; 

} 

} 

(b) 

 
Rys. 6. Pętla edge_detect_1 (a) sekwencyjna (b) równoległa 
Fig. 6. The edge_detect_1 loop (a) sequential (b) parallel 

 
Badania eksperymentalne zostały zrealizowane na dwurdze-

niowej architekturze IA-32 użytej w procesorze Intel Atom 
(np.: Atom 330, Atom D510), który adresowany jest dla segmentu 
osadzonych systemów komputerowych. Przy użyciu narzędzia 
Intel VTune Performance Analyzer dokonano pomiaru cykli pro-
cesora przeznaczonych na realizację obliczeń dla kodu sekwen-
cyjnego oraz kodu zrównoleglonego. Na podstawie uzyskanych 
wartości cykli procesora oszacowano przyśpieszenie S2 wykona-
nia oprogramowania systemu osadzonego. Uzyskane wyniki 
zostały przedstawione w tab. 1. 

Podział obliczeń na niezależne fragmenty i wykonanie ich na 
dwóch rdzeniach procesora w przypadku każdego z badanych 
źródeł pozwolił na uzyskanie istotnych wartości przyśpieszenia S2 
– nakład cykli procesora na realizację obliczeń uległ zmniejszeniu 
w zakresie od 13,35% (compress_1) do 24,12% (fir_256_64).  
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Tab. 1.  Wyniki badań eksperymentalnych dla wybranych źródeł UTDSP ANSI-C 
Tab. 1.  The results of experimental studies for selected UTDSP ANSI-C sources 

 

Kod 
ANSI-C. 

Granice 
pętli 

Niezależ-
nych 

fragmentów 

Sekwencyjny 
[CPUCLK] 

Równoległy
[CPUCLK] 

S2 

fir_256_64 
NPOINTS=  

NTAPS= 
32768 

NPOINTS-1 2168E6 1646E6 1.32 

compress_1 B=32768 B*B 9738E6 8438E6 1.15 

edge_detect
_1 

N=32768 
(N-1)* 
(N-1) 

8324E6 7120E6 1.17 

 
 
5. Podsumowanie 
 

Wytwarzanie oprogramowania dla współczesnych systemów 
osadzonych – szczególnie MPSoC – stawia nowe wyzwania przed 
metodami i narzędziami EDA. Automatyzacja transformacji opro-
gramowania ANSI-C do postaci równoległej skraca czas wytwo-
rzenia produktu a przy tym umożliwia efektywne wykorzystanie 
dostępnej mocy obliczeniowej systemu osadzonego.  Przedsta-
wione w artykule nowe podejście do ekstrakcji równoległości  
i jego zastosowanie dla istniejącego kodu ANSI-C wskazało moż-
liwość automatyzacji przekształcenia istniejącego a także nowego 
kodu do możliwości współczesnych architektur wieloprocesoro-
wych (wielordzeniowych) systemów osadzonych oraz uzyskiwa-
nie istotnych przyśpieszeń przetwarzania danych również w sytu-
acjach, gdy mogą zawodzić inne metody zrównoleglenia kodu.  

Uzyskany kod równoległy proponowanego podejścia można 
poddawać dalszym transformacjom w celu dostosowana do para-
metrów docelowej architektury takich jak liczba fizycznych pro-

cesorów czy wielkość dostępnej pamięci cache oraz operacyjnej. 
Badania w tym kierunku są prowadzone przez autorów. 

Rozwijany również przez autorów kierunek badań nad ekstrak-
cją równoległości, stosujący podejście Z-wielościanów, pozwoli  
w przyszłości na porównanie skuteczności obu podejść w wytwa-
rzaniu oprogramowania dla współczesnych wieloprocesorowych 
komputerowych systemów osadzonych. 

Całościowe wyniki prac są implementowane w postaci kompi-
latora zrównoleglająco-optymalizującego ANSI-C. 
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