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A fizikai, biolgiai s ipari szimulcik szmtsignye folyamatosan nvekszik.
Emiatt fellp az igny a szmtsok felgyorstsra. A szmtsigny nvekedsvel azonban nem tart lpst a processzorok rajeleinek nvekedse, gy egy msik lehetsges
megolds a prhuzamosts. Ezen szimulcik gyorstsra az elmlt vekben elterjedt
tbb olyan mdszer is, amelyek a GPU-k szmtsi teljestmnynek kiaknzsval rik
el a kvnt teljestmnyt, ilyen lehet?sg pldul a CUDA vagy az OpenACC. Ezen
eszkzk hasznlata nagy el?ismereteket ignyel, gy az adott tudomnyterleten
dolgozktl nem vrhat el, hogy a folyamatosan fejl?d? technikkat megismerjk.
Valamint nem ll rendelkezsnkre ltalnos, minden eszkz esetn hasznlhat mdszer.
Az OP2 egy nylt-forrs keretrendszer, ami nem strukturlt trhlkon trtn? szimulcikhoz generl prhuzamostott kdot. Az OP2 kpes a szimulci egy el?re
elksztett absztrakt lersbl szekvencilis, CPU-n prhuzamostott, GPU-k segtsgvel gyorstott kdokat generlni, gy az eszkzk hasznlata nem ignyel nagy
el?ismereteket.
A 4-es verzitl kezdve GPU-val trtn? gyorstsra is lehet?sget nyjt OpenMP egy
mr jl bevlt API platformfggetlen prhuzamostsra. Az ezltal nyjtott lehet?sg
nem korltozdik egy adott GPU-ra vagy GPU csaldra, gy a jv?ben nvelheti
a kd kompatibilitst s jrafelhasznlhatsgt.
Jelen dolgozat alapjul az OP2 keretrendszerhez ksztettem az OpenMP 4.5-s
verzijt tmogat genertort, amely a szimulci absztrakt lersbl kpes a megfelel?
OpenMP segtsgvel gyorstott kdok elksztsre. Munkm sorn kt fejleszts alatt ll
fordtprogrammal dolgoztam s ezeket teszteltem, valamint a jobb teljestmny
rdekben fejlesztsi lehet?sgeket kerestem. A folyamat sorn sikerlt azonostani tbb, a futsid? nvekedsvel jr hibt, mint pldul az egyes kernelekben
hasznlt adatok folytonos mozgatsa GPU s a host CPU memria kztt. Hasonl teljestmnyvesztseket azonostottam skalr rtkek hasznlata esetn. szleltem
fordtprogrambeli hibkat, melyeket visszajelzsem alapjn a fejleszt?k javtot1

tak. Az egyes adatok elhelyezkedse a memriban s ezek olvassnak mintzata
is jelent?s hatssal van a teljestmnyre. Az adatok trendezsvel nagy javulst
tudunk ezen elrni, gy munknk sorn a genertorhoz hozzadtam egy lehet?sget
ilyen automatikus konverzira amivel tovbb nvelhet? a teljestmny.
Ezek utn kt, nem strukturlt trhln rtelmezett szimulci segtsgvel rtkeltem ki
generlt kdokat s azok teljestmnyt, valamint sszehasonltottam fent emltett,
mr rgta hasznlt mdszerek teljestmnyvel.
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