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Abstract. POSIX Threads and OpenMP are open standards which implement 
the  manipulation  and  execution  of  threads.  These  standards  have  an  
implementation on the GCC compiler through Pthreads and GOMP libraries,  
respectively.  With  the  use  of  SMP  architecture,  both  libraries  provide  
alternatives  for  the  development  of  programs  which  make  efficient  use  of  
system  resources.  In  this  paper,  the  performance  of  these  libraries  is  
evaluated using execution time as metric. The results obtained indicate that  
the GOMP library has similar performance when compared to the Pthreads  
library on the realized experiments, and the performance difference between 
the libraries varies according to their use on different algorithms.

Resumo. POSIX Threads e OpenMP são padrões abertos que implementam a 
manipulação e execução de  threads. Estes padrões possuem implementação 
no  compilador  GCC  respectivamente  através  das  bibliotecas  Pthreads  e  
GOMP. Utilizando a arquitetura SMP, ambos fornecem alternativas para o 
desenvolvimento de programas que utilizem os recursos do sistema de forma  
eficiente. Neste trabalho, avalia-se o desempenho destas bibliotecas utilizando 
como métrica  o  tempo de  execução.  Os  resultados  obtidos  indicam que  a 
biblioteca GOMP possui desempenho similar quando comparada à biblioteca  
Pthreads nos experimentos realizados, e que a diferença de desempenho entre 
as bibliotecas varia de acordo com o uso destas em algoritmos diferentes.

1. Introdução

O cenário atual da indústria de computadores apresenta uma tendência a inclusão de 
sistemas  multiprocessados  em  desktops  e  laptops  pessoais.  Além  disto,  o  mercado 
tecnológico começa a integrar sistemas baseados em código aberto aos seus produtos. 
Para  que  isso  aconteça,  os  programas  que  serão  executados  por  esses  sistemas 
necessitam de um apoio tecnológico bem estruturado para aproveitamento eficiente de 
todos os recursos disponíveis no hardware.

Os  sistemas  baseados  em  arquiteturas  SMP  (Symmetric  Multiprocessing) 
compartilham o acesso dos processadores à mesma memória e, portanto, possibilitam a 
execução eficiente de linhas de código em paralelo, ou  threads. Este recurso permite 
que a execução de programas que realizam múltiplas tarefas ao mesmo tempo obtenham 
um ganho de desempenho proporcionado pelo paralelismo. Um navegador (browser), 
por exemplo, possui threads responsáveis pela atualização de cada página aberta.
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As bibliotecas Pthreads e GOMP surgem como alternativas para quem deseja 
implementar  seus  programas  utilizando  recursos  de  processamento  em  paralelo 
baseados em software livre. A biblioteca Pthreads [Nichols et al. 1996] é comumente 
utilizada em sistemas operacionais unix-like POSIX como o Linux e Solaris. Esta define 
um conjunto de tipos e chamadas  de procedimentos  do padrão POSIX Threads que 
podem ser  utilizados  nas  linguagens  C e  C++,  utilizando  o  compilador  GCC.  Já  a 
biblioteca  GOMP  implementa  a  API  (Application  Program  Interface)  do  padrão 
OpenMP [OpenMP 2006], incorporado ao compilador GCC [GNU 2007] na versão 4.2.

O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  uma  avaliação  do  desempenho  das 
bibliotecas Pthreads e GOMP. Esta avaliação é feita através de comparações de tempo 
de execução utilizando algoritmos tradicionais (Multiplicação de Matrizes e  Crivo de 
Eratóstenes) que permitem a sua paralelização. Este estudo complementa a avaliação do 
suporte  à  programação  multithread com OpenMP no compilador  GCC [Leffa  et  al. 
2006],  com  a  adição  dos  resultados  de  experimentos  realizados  com  a  biblioteca 
Pthreads.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: Na Seção 2, é feita uma breve 
explicação  sobre os padrões POSIX Threads  e OpenMP. Na Seção 3,  o compilador 
GCC é analisado com relação ao suporte das bibliotecas Pthreads e GOMP. Na Seção 4 
apresenta-se a avaliação das bibliotecas, descrevendo os experimentos realizados e os 
resultados obtidos. As considerações finais encontram-se na seção 5.

2. Padrões POSIX Threads e OpenMP

O  custo  acessível  e  as  vantagens  de  sistemas  multiprocessados  com  memória 
compartilhada  (SMP) aceleram o desenvolvimento  de aplicativos  que aproveitam os 
recursos  de hardware para execução de múltiplas  tarefas  em paralelo.  Para que isto 
ocorra,  existem  diferentes  técnicas  de  programação,  entre  elas  a  multithread,  que 
permite a execução em paralelo de várias linhas de código em um mesmo programa.

A programação  multithread pode ser  implementada  através  de linguagens  de 
programação com suporte nativo a  threads (Java, por exemplo). Além disso, pode-se 
fazer uso de bibliotecas auxiliares que adicionam o suporte a criação e manipulação de 
threads a  linguagens  como C,C++ e Fortran,  por exemplo.  Nas subseções seguintes 
serão descritos dois padrões de implementação destas bibliotecas.

2.1. POSIX Threads

Historicamente,  os  fabricantes  de  hardware  criaram  suas  próprias  implementações 
proprietárias  de  threads.  Estas  implementações  diferenciavam-se  substancialmente 
umas das  outras,  tornando-se difícil  a  tarefa  de portar  uma aplicação  que utilizasse 
threads de uma arquitetura  para outra.  Logo, tornou-se necessário a criação de uma 
interface padrão para programação de threads em qualquer arquitetura.

O padrão IEEE POSIX 1003.1 [IEEE 2004] especifica  uma interface  padrão 
para sistemas UNIX. A API do POSIX Threads possui subrotinas agrupadas em três 
classes  diferentes:  Gerenciamento  de  threads (criação,  junção,  configuração  de 
atributos, entre outros),  Mutexes (sincronização espessa entre  threads) e  Variáveis de 
condição (sincronização fina entre threads que compartilham um mutex). A maioria dos 
fabricantes de hardware agora fornecem a implementação deste padrão em adição às 
suas APIs proprietárias.



2.2. OpenMP

O padrão OpenMP (Open Multiprocessing) implementa uma API para manipulação de 
threads. Este padrão foi definido por um grupo de grandes fabricantes de hardware e 
software, após um primeiro esforço fracassado de padronização ANSI em 1994. Hoje 
em dia, as bibliotecas baseadas no padrão OpenMP suportam as linguagens C, C++ e 
Fortran em várias arquiteturas, incluindo sistemas UNIX, Linux e Windows. A API do 
OpenMP constitui-se de três componentes primários: Diretivas de compilador, Rotinas 
de bibliotecas em tempo de execução e Variáveis de ambiente.

O OpenMP fornece um modelo portável e escalável para desenvolvimento de 
aplicações paralelas com memória compartilhada. O padrão OpenMP oferece métodos 
simples  para exploração  de paralelismo sem interferir  no projeto  do algoritmo.  Um 
programa que utiliza a API do OpenMP compila e executa corretamente em ambientes 
seqüenciais assim como em ambientes paralelos.

3. Compilador GCC e bibliotecas Pthreads e GOMP

O compilador  GCC (Gnu Compiler  Collection) constitui  uma suíte  de compiladores 
para  diferentes  linguagens  de  programação,  entre  elas  C,  C++  e  Fortran.  Com  a 
utilização do GCC, a possibilidade de compilação de programas utilizando um software 
de código aberto robusto e portável tornou-se realidade. Atualmente, o GCC é um dos 
principais  compiladores  utilizados  na  comunidade  de  software  livre,  sendo 
constantemente atualizado com novas tecnologias.

Com o passar dos anos, o compilador GCC evoluiu e hoje gera programas para 
diversas  arquiteturas,  de  sistemas  embarcados  a  supercomputadores.  Este  também 
possui recursos que garantem a otimização do seu código binário, tanto em termos de 
tamanho de código quanto rapidez na execução, através do uso de flags de otimização.

Recentemente, em sua versão 4.2, foi incorporado ao GCC a biblioteca GOMP 
[GOMP 2007] (GNU OpenMP), que implementa parcialmente a API do OpenMP para 
utilização em códigos nas linguagens C, C++ e Fortran. O objetivo do projeto GOMP é 
simplificar a programação paralela para todas as variantes do sistema GNU.

A biblioteca Pthreads [Pthreads 2007] faz parte do GNU C Library. Por ser mais 
antiga  que  a  biblioteca  GOMP, é  a  biblioteca  mais  popular  no desenvolvimento  de 
aplicações  multithread  para  a  comunidade  de  software  livre  atualmente.  Esta 
implementa  a  API  do  padrão  POSIX  Threads,  definindo  um  conjunto  de  tipos  e 
chamadas de procedimentos para a linguagem C e C++, através de um arquivo header 
pthread.h e a biblioteca Pthreads, que está embutida na biblioteca libc.

4. Avaliação de desempenho

As  avaliações  realizadas  neste  trabalho  comparam  o  desempenho  das  bibliotecas 
Pthreads (versão 2.6.1) e GOMP (versão 4.2.1) no compilador GCC, na versão 4.2.1. Os 
experimentos foram realizados em um computador com 2 processadores Intel® Xeon™ 
de 3.06Ghz, 1GB de memória RAM, kernel Linux 2.6.22-14 e distribuição Ubuntu 7.10. 

Foram  realizadas  10  execuções  para  cada  experimento,  obtendo-se  a  média 
aritmética destes como resultado dos tempos de execução. Utilizou-se os resultados do 
tempo de execução de um programa que não utiliza  threads como valor base para o 
cálculo  de ganho  de  desempenho  (speed-up).  Nos  experimentos  feitos  com  flag de 
otimização -O3, este programa também foi compilado com otimização.



4.1. Multiplicação de matrizes

O primeiro experimento realizado foi a execução em paralelo de programas que fazem a 
multiplicação  entre  duas  matrizes  quadradas.  O  experimento  testou  três  tamanhos 
diferentes de matrizes, com 256x256, 512x512 e 1024x1024 elementos. As matrizes são 
inicializadas com valores pseudo-aleatórios calculados a partir do resto da divisão da 
função  rand()com um valor  máximo,  no  caso,  1000.  O  tempo  de  execução  dos 
experimentos  não  considerou  o  tempo  gasto  com  a  inicialização  das  matrizes.  Os 
experimentos foram feitos com programas individuais para cada biblioteca, utilizando 2 
e 4 threads.

A Tabela  1  apresenta  os tempos  de execução obtidos  pelos  experimentos.  A 
Figura 1 apresenta uma comparação entre os ganhos de desempenho sem e com flag de 
otimização  -O3 obtidos com cada biblioteca e o resultado do programa sem  threads 
(valor base) para cada caso.

Tabela 1 �  Tempos de execução (incluindo o valor base)

Experimento 256x256
256x256 

(otimizado)
512x512

512x512 
(otimizado)

1024x1024
1024x1024 
(otimizado)

Valor base 0,500659 s 0,353554 s 12,183798 s 5,473466 s 142,404751 s 70,656252 s

GOMP (2 threads) 0,326334 s 0,113727 s 7,624408 s 3,950000 s 91,074894 s 57,889763 s

GOMP (4 threads) 0,282169 s 0,090470 s 5,470327 s 3,212754 s 61,363369 s 51,301064 s

Pthreads (2 threads) 0,104188 s 0,048776 s 1,145446 s 1,040097 s 58,174239 s 41,702057 s

Pthreads (4 threads) 0,103416 s 0,049626 s 1,291636 s 1,174551 s 57,648465 s 40,006351 s

Na  Tabela  1,  podemos  observar  que  ambas  as  bibliotecas  obtiveram  uma 
diminuição  no  seu  tempo  de  execução  com  relação  ao  valor  base,  pelo  fato  de 
possuírem múltiplos fluxos de execução em paralelo. A utilização de 4 threads ao invés 
de 2 também proporciona maior  desempenho  na maioria  dos casos.  Além disto,  em 
geral a biblioteca Pthreads apresentou tempo de execução inferior a biblioteca GOMP.

Figura 1 �  Comparação de speed-up entre as bibliotecas e o valor base.

De acordo com a Figura 1, podemos visualizar o desempenho superior do uso 
das bibliotecas com relação ao valor base em todos os casos, com vantagem para a 
biblioteca Pthreads em relação a biblioteca GOMP. O desempenho da biblioteca GOMP 
ao longo dos  experimentos  praticamente  não  se  altera,  tendendo a  se  estabilizar.  O 
desempenho da biblioteca Pthreads atinge seu ápice na matriz 512x512, e logo após 
diminui inversamente ao número de elementos da matriz.
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4.2. Crivo de Eratóstenes

O segundo experimento utiliza um algoritmo desenvolvido por Eratóstenes de Cirene 
(±240 a.C.). Eratóstenes é conhecido na Teoria dos Números pelo seu crivo, descrito no 
texto  Testes  simples  de  primalidade,  criado  em  230  a.C.  e  com o  qual  é  possível 
encontrar  todos  os  números  primos  menores  que  um  dado  número  inteiro  n.  O 
experimento  testou  três  intervalos  de  valores  numéricos,  [1...10000],  [1...100000]  e 
[1...1000000].  Os  experimentos  foram  feitos  com  programas  individuais  para  cada 
biblioteca Pthreads e GOMP, utilizando 2 e 4 threads.

A Tabela  2  apresenta  os tempos  de execução obtidos  pelos  experimentos.  A 
Figura 2 apresenta uma comparação entre os ganhos de desempenho sem e com flag de 
otimização  -O3 obtidos com cada biblioteca e o resultado do programa sem  threads 
(valor base) para cada caso.

Tabela 2 �  Tempos de execução (incluindo o valor base)

Experimento [1...10000]
[1...10000] 
(otimizado)

[1...100000]
[1...100000] 
(otimizado)

[1...1000000]
[1...1000000] 
(otimizado)

Valor base 0,013877 s 0,010896 s 1,164814 s 1,132676 s 56,307484 s 45,123013 s

GOMP (2 threads) 0,013838 s 0,011235 s 1,120182 s 0,759020 s 47,324883 s 25,358077 s

GOMP (4 threads) 0,012856 s 0,011678 s 1,057970 s 0,630478 s 43,516830 s 25,400973 s

Pthreads (2 threads) 0,018196 s 0,016705 s 1,088643 s 0,993504 s 57,091813 s 45,000071 s

Pthreads (4 threads) 0,019630 s 0,015735 s 1,073918 s 1,052199 s 56,930139 s 45,025957 s

Na Tabela 2, nota-se que em geral a biblioteca GOMP possui tempo de execução 
inferior  a  biblioteca  Pthreads.  Além disto,  a  utilização  de  4  threads ao  invés  de  2 
diminui o tempo de execução na maioria dos casos.

O  desempenho  inferior  da  biblioteca  Pthreads  deve-se  ao  fato  de  que  sua 
implementação  do  algoritmo  possui  maior  comunicação  entre  suas  threads, 
aumentando-se assim o tempo em que as threads esperam para garantir a exclusividade 
de um recurso. O aumento da distância entre os números primos na medida em que o 
intervalo  aumenta  também  contribui  para  o  fato  de  haver  maior  processamento  de 
dados, e assim, tempos de execução não-lineares.

Figura 2 �  Comparação de speed-up entre as bibliotecas e o valor base

A  Figura  2  demonstra  que  o  tempo  de  execução  do  programa  base  possui 
desempenho superior aos demais até o intervalo [1...10000] com otimização. A partir 
deste  intervalo,  ambas  as  bibliotecas  conseguem  obter  um  desempenho  similar  ou 
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superior ao programa base, com vantagem para a biblioteca GOMP, que atinge seus 
ápices de desempenho com os experimentos realizados com flag de otimização.

É interessante ressaltar que o algoritmo do Crivo de Eratóstenes utilizado possui 
complexidade de paralelismo superior ao algoritmo de Multiplicação de Matrizes. Por 
isso, a quantidade de variáveis compartilhadas pelas threads diminuiu o desempenho de 
execução de ambas as bibliotecas neste experimento.

5. Conclusão

Este artigo apresentou o resultado de experimentos realizados utilizando as bibliotecas 
Pthreads e GOMP, para programação multithread presentes no compilador GCC versão 
4.2. Como contribuição, este artigo mostrou que a utilização das bibliotecas GOMP e 
Pthreads possuem vantagens com relação a programas que não utilizam  threads, para 
grandes  demandas  de  processamento.  Os  experimentos  realizados  mostram  que  a 
biblioteca GOMP possui desempenho similar ao da biblioteca Pthreads. A diferença de 
desempenho entre as bibliotecas Pthreads e GOMP variam de acordo com o uso das 
mesmas em algoritmos que desempenham diferentes funcionalidades. Os resultados dos 
experimentos  servem  como  referência  para  os  desenvolvedores  de  aplicações  que 
queiram  escolher  o  melhor  custo/benefício  entre  a  utilização  dos  padrões  POSIX 
Threads  e  OpenMP.  Sugere-se  como  trabalho  futuro  a  avaliação  dos  mesmos 
experimentos  em sistemas  embarcados  multicore,  como é o  caso  dos  processadores 
ARM11™ MPCore™.
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