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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar os benefícios do uso das 
técnicas de programação paralela, com o auxilio de uma biblioteca de Message 
Passing Interface, na resolução de problemas de alto custo computacional. Será 
então utilizado o problema da obtenção de ‘n’ números primos e este será explorado 
e testado em diferentes ambientes para melhor compreensão e esclarecimentos dos 
resultados. Cada teste levará em consideração o tempo gasto para sua execução 
com e sem a utilização da biblioteca. 

PALAVRAS-CHAVE: MPI; Programação Paralela; Números Primos. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to demonstrate the benefits of using parallel programming 
techniques with the aid of a library of Message Passing Interface, problem solving 
high computational cost. Is then used problem of obtaining 'n' prime numbers and it 
will be explored and tested in different environments for better understanding and 
explanation of the results. Each test will take into account the time spent for their 
execution with and without the use of the library. 

KEYWORDS: MPI; Parallel Programming; Prime Numbers. 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. Programação Paralela 

 

1.1. Conceito de Programação Paralela 

 

Um dos grandes desafios da Ciência da Computação atualmente é 

reduzir o tempo de processamento e aumentar a precisão da resposta. 

(COELHO; SANDRO ATHAIDE, 2013). 

Programação paralela ou programação concorrente, como também 

é conhecida, consiste em um conjunto de técnicas de dividir um grande 

problema em processos menores que podem ser executados de forma 
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paralela, isto é, que não dependam uns dos outros, sendo assim podem 

ser executados paralelamente de forma concorrente. Esta concorrência 

varia de acordo com o nível de processamento exigido pelo processo e o 

número de núcleos disponíveis no processador. 

 A principio, todos os processos são executados paralelamente com 

um nível pouco notável de concorrência, mas logo que os processos de 

menor consumo de CPU terminam e é liberado mais espaço, então a 

presença dessa concorrência é mais perceptível. 

 

1.2. Message Passing Interface (MPI) 

 

“Segundo Gropp et al. (1994), Foster (1995) e Pacheco (1999), o 

MPI é um padrão de interface para a troca de mensagens em máquina 

paralelas com memória distribuída e não se devendo confundi-lo com um 

compilador ou um produto especifico.”(FILHO, VIRGÍLIO JOSÉ MARTINS 

FERREIRA, 2013). 

Em 1994 foi publicada a primeira versão da MPI – MPI-1 –. Essa 

publicação se deu graças aos trabalhos dos participantes do MPI Fórum. 

Um grupo de aproximadamente 60 pesquisadores de 40 organizações dos 

Estados Unidos e da Europa se uniram para dar forma a essa primeira 

publicação, com a motivação de inúmeros avanços nesse modelo de 

processamento em alto nível. Nessa versão era possível realizar as 

operações mais básicas para a troca de mensagens entre os múltiplos 

processos em um ou mais computadores na rede, as mais complexas 

foram deixadas para a versão MPI-2 e as correções de alguns bugs 

vieram na publicação mais recente, a MPI-3. 

A MPI não é um padrão homologado por nenhuma das grandes 

instituições como IEEE, por exemplo, porém é uma grande referencia em 

programação paralela principalmente por abranger desde os comandos 

mais básicos de comunicação e troca de mensagens até funções 

avançadas de distribuição de memória e na troca de mensagens entre os 

processos. 
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Existem inúmeras distribuições da MPI, desde as versões de 

grandes empresas e fabricantes de clusters como a Intel MPI e a HP MPI, 

e também as versões open-source como uma das mais conhecidas a 

Open MPI, que foi a escolhida para os estudos neste projeto. 

 

1.2.1. Utilização do Open MPI 

 

É possível utilizar a biblioteca Open MPI em algumas 

linguagens sendo elas FORTRAN, C++ e C. A linguagem utilizada 

neste projeto foi o C e abaixo veremos como programar um código 

paralelo nesta linguagem. 

Devemos iniciar inserindo o cabeçalho da biblioteca para 

utilizarmos todas as suas funções, e logo depois devemos utilizar 

as funções para tornar possível o paralelismo.  Logo abaixo 

podemos visualizar um trecho de código da utilização mais simples 

da biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPI_Init – Inicia o comunicador responsável pelas trocas de 

mensagens e logo tudo que vêm logo abaixo desta declaração é 

executado de forma paralela. 

 

#include <stdio.h> 

#include “mpi.h” 

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

 MPI_Init(&argc, &argv); 

 //Trecho paralelo 

 MPI_Finalize(); 

 return 0; 

} 

Quadro 1 - Código exemplo 
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MPI_Finalize – Finaliza o comunicador e a execução do 

paralelismo. 

 

Outras duas funções que devem ser apresentadas são: 

 

MPI_COMM_RANK – É a função que retorna qual o processo que 

está sendo executado. 

 

MPI_COMM_SIZE – Retorna quantos processos estão sendo 

executados. 

 

2. Objetivos 

 

Este artigo tem como objetivo demonstrar de maneira simples e objetiva os 

benefícios do uso de Programação Paralela. Será visto os ganhos de desempenho e 

tempo ao compararmos o tempo de execução de um algoritmo convencional, isto é, 

sem nenhum tipo de técnica ou arquitetura fora do comum, com o mesmo algoritmo, 

mas desta vez adequado ao Paralelismo com o apoio da OpenMPI. Ao final poderá 

se observar os grandes ganhos e também os custos que a utilização do Paralelismo 

trás ao CPU. 

3. Metodologia 

 

Para a concepção do presente artigo foram feitas pesquisas em textos 

de pesquisas já realizadas sobre o assunto. Os conceitos aqui apresentados 

são provenientes dos estudos de tais textos e da experimentação prática do 

autor.  

Toda a codificação necessária para a realização de experimentos é de 

obra do autor, para garantir uma autenticidade dos resultados e compreensão 

dos mesmos.  

 

4. Desenvolvimento 
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Para verificar o paralelismo realmente funcionando e saber se sua 

utilização pode realmente trazer benefícios foram elaborados dois algoritmos 

simples, escritos na linguagem C, sendo um algoritmo não paralelo totalmente 

de força bruta e o outro completamente paralelo. O objetivo do algoritmo é de 

encontrar todos os números primos em uma quantidade ‘n’ de números. 

O objetivo do algoritmo não é identificar os números primos, mas sim 

saber a quantidade de números primos numa certa sequencia pré-definida. O 

funcionamento do algoritmo pode ser observado no fluxograma abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é possível observar o algoritmo realiza muitas condições por 

ciclo, o que faz com que se torne mais lento, um fato que ajuda para 

exemplificar melhor os resultados.  

A mesma lógica é usada na aplicação paralela para manter um padrão 

e perceber se é possível observar os efeitos do paralelismo na execução. A 

única diferença encontrada no algoritmo paralelo, é que nele é verificado qual 

Figura 1 - Fluxograma de representação do algoritmo. 
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o processo atual (Thread atual) e o total de números, dos quais se deseja 

saber a quantidade de primos, é divido pelo total de processos, assim cada 

processo recebe apenas uma parte do total de números, o que faz com que 

uns processos fiquem com números menores para executar, o que acarreta 

em uma execução mais rápida, e a outra parte fique com os números 

maiores, que por consequência são mais demorados.  

Todo o processo para transformar o algoritmo em paralelo deve 

observar certos detalhes, como o número de núcleos disponíveis no 

processador. Caso o número de processos nos quais dividimos a execução 

seja maior do que o número de threads do processador, teremos então uma 

perda de desempenho, pois o sistema irá executar mais de um processo por 

thread.  E também é muito importante observar o número de processos que 

iremos chamar na hora de executar a aplicação, pois além de passarmos do 

máximo de threads do processador, romperemos o número de processos pré-

definidos no código, isso pode fazer com que se tenha uma perda no 

desempenho da execução, pois cada thread tem que ser inicializada e iniciar 

um número maior do que o realmente necessário pode arruinar o resultado 

esperado. 

 

5. Resultados 

 

Os resultados obtidos durante a execução do algoritmo acima 

apresentado, tanto paralelo quanto na sua forma convencional, foram obtidos 

sob uma forma de teste, no qual foram determinados valores sequenciais 

crescentes para se encontrar o total de números primos presentes. Ficou 

estabelecida a seguinte sequencia: 100, 1.000, 10.000, 100.000 e 1.000.000, 

pois dessa forma seria possível observar o comportamento de ambas as 

aplicações com diferentes níveis de processamento. Outra medida foi de 

extrair uma média de algumas execuções, então, cada processo de teste foi 

executado três vezes e dessas execuções foi extraída uma média do tempo 

de execução da aplicação. 
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Com as aplicações rodando em um computador equipado com o 

processador Intel Core i3 M350x4 em ambiente Linux, foram obtidos os 

seguintes resultados:  

 

 

A presença do paralelismo é evidente nos maiores números e também 

quando levamos o paralelismo aos limites do processador. Durante a 

execução da aplicação sem paralelismo foi observado que o uso de CPU não 

ultrapassou os 30%, porém no algoritmo paralelo dividido em quatro 

processos o uso de CPU atingiu a marca de 100%, ou seja, o processador 

estava trabalhando com carga máxima durante o paralelismo. 

 

Para ter uma melhor comparação o teste foi realizado também sobre 

outra configuração, um computador equipado com um processador Inter Core 

i7x8 em um ambiente Linux rodando em uma máquina virtual. E os resultados 

obtidos foram: 

 

 

Mais uma vez foi possível notar a diferença entre as duas aplicações. 

Além disso, é possível perceber a diferença entre os dois processadores, o 

Quantidade de 
Números  

Sem 
Paralelismo 

Paralelo - 2 
Processos 

Paralelo - 4 
Processos 

100 0,000028s 1,175111s 1,039873s 

1.000 0,002574s 1,027346s 1,047605s 

10.000 0,110456s 1,106495s 1,111911s 

100.000 10,531448s 8,884402s 7,512204s 

1.000.000 1050,243978s 786,315063s 579,89856s 

Quadro 2 – Representação dos resultados obtidos em um processador Intel Core i3. 

Quadro 3 – Representação dos resultados obtidos em um processador Intel Core i7. 

Quantidade de 
Números  

Sem 
Paralelismo 

Paralelo - 4 
Processos 

Paralelo - 8 
Processos 

100 0,000012s 1,060125s 1,142675s 

1.000 0,000467s 1,065693s 1,089045s 

10.000 0,106573s 1,083212s 1,867748s 

100.000 9,743917s 5,705782s 4,066512s 

1.000.000 959,056274s 496,121704s 373,259491s 
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usado anteriormente e o deste teste, a diferença é ainda mais notável na 

execução em paralelo. 

 

6. Considerações Finais 

 

Programação paralela é uma técnica que, antes de tudo, nos ajuda a 

melhorar a execução de aplicações de problemas complexos, geralmente de 

origem matemática ou biológica. Como observado nos quadros de resultados 

só foi possível observar uma real melhora no tempo de execução quando 

trabalhamos com números altos. 

Foi possível observar um problema com o uso da técnica para 

pequenos processos, sempre que tínhamos um número pequeno para 

trabalhar a execução em paralelo era mais demorada, isso se deve ao fato de 

que o Sistema Operacional tem de inicializar os threads para então usa-las.  

  

Com tudo podemos concluir que o uso de programação paralela é 

vantajoso em certos casos, e estritamente específico, não é simplesmente 

uma técnica para usarmos na resolução de problemas não triviais. Se nos 

depararmos com um problema que tem um tempo de execução 

extremamente baixo, que pode ser divido em processos independentes e que 

realmente precise ser executado mais rápido é nesse caso que a técnica se 

enquadra, até porque se mal utilizada pode prejudicar a aplicação a invés de 

melhorar o desempenho. 
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