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Sammanfattning 

I följande rapport introduceras de tillägg som planeras genomföras i kommande C++ 17 för att 

stödja parallell exekvering av existerande algoritmer och vad de kan innebära för de som skriver 

kod till C++. De tillägg till standarden som specificerats beskrivs, med en förklaring av vad 

olika ”Execution Policies” innebär, och vad det är för typ av algoritmer som kommer påverkas 

av ändringarna. Därefter följer en kortfattad översikt över några av de alternativ som funnits 

tidigare för det som nu läggs till, och slutligen görs en enkel analys av vad det är tilläggen kan 

tillföra, och vad för begränsningar som finns. 

 

Introduktion 

Flerkärniga processorer finns idag i de flesta datorer som används. Förutom de större server-

kluster som använder sig av flera separata processorer använder både hemdatorer och 

mobiltelefoner flerkärniga processorer för att öka prestandan utan att effektförbrukning eller 

klockfrekvens ska påverkas för mycket. Kostnaden för detta är att mjukvaran behöver anpassas 

för att arkitekturen ska kunna utnyttjas maximalt. En del av detta går att göra med hjälp av 

operativsystem som kan hjälpa till med att fördela belastningen mellan processorkärnor. Om 

programmet inte anpassas för parallelism när det skrivs är dock den möjliga prestandavinsten 

av detta begränsad då schemaläggaren inte alltid kan veta att en del av ett program är 

parallelliserbar och följaktligen inte kan utnyttja processorns fulla kapacitet. Satish et al. (2012, 

84) visar till exempel på en prestandaökning på i snitt 3,5 gånger för algoritmer som behandlar 

stora datamängder om koden optimeras för multi-core. 

När det kommer till högnivåspråk så  bygger de nästan alltid på en sekventiell arbetsprocess, 

och det finns ofta begränsat stöd inbyggt för att parallellisera processer. I den här rapporten 

ligger fokus på C++ som tidigare har varit beroende av tillägg och modifierade kompilatorer – 
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till exempel PPL (Parallel Patterns Library) och OpenMP (Open Multi-Processing) – för att 

uppnå detta. I och med uppdateringen till C++ 17 som är planerad att släppas 2017 ska visst 

stöd för parallellprogrammering komma att läggas in i standardbiblioteken, med fokus på 

paralleliserade versioner av existerande algoritmer. Denna denna rapport syftar till att ge en 

översikt av de tillägg som kommer samt hur de fungerar jämfört med ett urval av de alternativ 

som finns tillgängliga idag. 

 

Tillägg i C++ 17 

Parallelliserade algoritmer föreslogs att bli del av C++ redan 2012 av två grupper, en hos 

NVIDIA (Hoberock et al. 2012) samt en med grupp med medlemmar från Microsoft och Intel 

(Laksberg et al. 2012), som därefter slog ihop sina förslag till ett gemensamt (Hoberock et al., 

2013). Detta gemensamma förslag utvecklades sedan till det som nu är på väg in i 

standardbiblioteket (Hoberock 2016).  

Det som är planerat att läggas till i C++ 17 består i huvudsak av två kategorier: ”Execution 

Policies”, som definierar på vilket sätt en algoritm kan parallelliseras, samt algoritmer som kan 

dra nytta av parallellisering. Av algoritmerna i biblioteket är merparten redan existerade 

algoritmer som fått ytterligare överlagrade konstruktorer och anpassats för att kunna 

paralleliseras, medans ett fåtal är helt nya algoritmer. 

Execution Policies 

Execution Policies skickas med som en parameter till en parallelliserad funktion eller metod, 

och avgör till vilken grad parallellisering kan ske vid exekvering. De tre varianterna som 

kommer introduceras i C++ 17 är enligt specifikationen (Hoberock 2016, 1006-1007): 

Parallel policy (std::execution::parallel_policy) som specificerar att exekveringen ska ske 

parallellt och oberoende av ordning, och tillåter därmed skapandet av separata trådar för olika 

delar av algoritmen. Varje separat tråd kommer däremot exekveras sekventiellt. 

Sequenced policy (std::execution::sequenced_policy) säger att algoritmen inte ska gå att 

parallellisera utan kräver sekventiell exekvering. Algoritmer som anropas med denna policy 

kommer dock fortfarande att exekveras i obestämd ordning i samma tråd som anropade den – 

det ställer alltså fortfarande krav på att till exempel flera iterationer av en loop inte ändrar 
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samma data då detta kan skapa ”Race Conditions” och resultatet blir oförutsägbart då det inte 

går att veta vilken iteration som ändrade den i vilken ordning. 

Parallel unsequenced policy (std::execution::parallel_unsequenced_policy) är den med störst 

potential för multipla processorer av de tre, eftersom de element som behandlas med den här 

policyn får inte bara godtyckligt separeras i olika trådar, utan det finns inte heller några på att 

innehållet i varje tråd behöver exekveras sekventiellt. Detta innebär bland annat att trådarna 

generellt sett inte kan allokera minne eller använda sig av mutex (lås på variabler) då det inte 

finns någon säkerhet att två delar inte ändrar samma del av minnet. 

Algoritmer 

En stor mängd algoritmer blir i C++ 17 anpassade för parallell exekvering. Totalt är det 69 

existerande algoritmer som får en överlagrad konstruktor, och nio stycken nya algoritmer 

tillkommer. De som utökas är bland annat algoritmer för kopiering, sökning, sortering och 

omorganisering av data. Av de som tillkommer är for_each som applicerar en funktion på varje 

medlem av en mängd (Smith 2016, 1009) troligtvis den mest intressanta då 

användningsområdet är väldigt brett. (CPPreference, 2016) 

Gemensamt för samtliga är att det precis som för for_each handlar om algoritmer som itererar 

över en mängd objekt och utför något arbete på varje objekt. Detta är föga förvånande då denna 

typ av operationer lämpar sig särskilt väl för parallelisering, i synnerhet om varje iteration också 

är helt oberoende av övriga iterationer. Samtliga är också syntaxmässigt snarlika de sekventiella 

versionerna vilket underlättar användning. Nedan är två exempel på en loop som applicerar en 

funktion foo() på varje element i en vector v. Den första är sekventiell och den andra parallel: 

for_each(v.begin(), v.end(), foo()); 

for_each(std::execution::parallel, v.begin(), v.end(), foo()); 

 

Tidigare implementationer av parallellism 

Även om inget officiellt stöd för parallellism existerat i standardbiblioteket för C++ tidigare har 

det funnits ett flertal lösningar för att använda sig av det. Den version som är på väg in i 

standardbiblioteket för C++ 17 bygger på ett flertal olika experimentella implementationer som 

gjordes av bland annat Microsoft och NVIDIA. Utgångspunkterna från vilka de har 

implementerat parallelism skiljer sig en del, Microsofts lösning var till exempel Windows-
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specifik, medans NVIDIA baserade sin implementation på Thrust, ett bibliotek gjort för deras 

CUDA-GPUer (Hoberock 2016). 

Utöver dessa finns det ett flertal andra implementationer så som MPI (Message Passing 

Interface) som riktar sig mot större kluster med separat minne per processor, PPL som nämndes 

tidigare som ingår i Microsofts Visual Studio – IDE, och OpenMP som är ett bibliotek som 

stöder flertalet programmeringsspråk och plattformar. Gemensamt för alla är att de ger stora 

möjligheter till bättre utnyttjande av flerkärniga processorer. En enkel jämförelse av en iterativ 

algoritm i C++ 11 mellan OpenMP och PPL visar en förbättring med en faktor 4,5 respektive 6 

(Wong, 2016), så skillnaden mellan de olika implementationerna är liten i relation till den vinst 

som görs av parallelliseringen. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis är tilläggen för parallelism i C++ 17 inget banbrytande, då det redan finns 

en uppsjö av olika lösningar av samma problem sedan tidigare. Vad som talar för denna 

implementation är att den innebär ett minimalt behov av förändring i programkodens struktur 

för att kunna utnyttja parallelism vilket gör det enkelt att utnyttja. Dessutom är kanske den 

största vinsten just det faktum att det kommer existera stöd för detta i standardbilioteket och 

inte bara i tillägg, något som innebär en mycket större spridning. Den potentiella nackdelen är 

ju att även om stödet finns där så innebär en enkel och användarvänlig implementation också 

ett långt avstånd från användare till hårdvara vilket kan försvåra förståelsen för hur potentialen 

utnyttjas bäst. Hur de nya algoritmerna kommer prestera jämfört med existerande alternativ 

eller teoretiska bästa fall är också oklart då standarden inte är helt definierad än, och det saknas 

en färdigställd implementation att testa. Slutgiltigen ska det tas i åtanke att även om C++ 17 

planeras färdigställas inom en snar framtid är alla specifikationer utkast, och ändringar kan 

komma att ske innan det färdigställs (Smith 2016, 1).  
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