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1η Εργασία

Μελέτη και Υλοποίηση Μετροπρογραµµάτων για την Εκτίµηση
της Απόδοσης Συστηµάτων Κατανεµηµένης Κοινής Μνήµης

Υπεύθυνος Καθηγητής

Ελευθέριος ∆. Πολυχρονόπουλος

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακός

Κώστας Καραντάσης

Περιγραφή

΄Ισως ο πιο χαρακτηριστικός τοµέας όπου αναδεικνύεται ότι τα
συστήµατα Κατανεµηµένης Κοινής Μνήµης (DSM) ϐρίσκονται
πράγµατι στο µεταίχµιο µεταξύ κατανεµηµένων και κεντρικοποιηµένων υπολογιστών ή αν προτιµάτε µεταξύ συστηµάτων µε
ιδιωτικές µνήµες και συστηµάτων µε οµοιόµορφη πρόσβαση σε
κοινή µνήµη, είναι ο τοµέας των µετροπρογραµµάτων για τα
εν λόγω συστήµατα. Καίτοι υπάρχουν διαθέσιµες σουίτες µετροπρογραµµάτων τόσο για πλατφόρµες πολυεπεξεργαστών όσο
και για κατανεµηµένα συστήµατα όπως οι συστάδες υπολογιστών (Clusters) και τα υπολογιστικά πλέγµατα (Computational
Grids), στον τοµέα των συστηµάτων DSM παρατηρείται αξιοσηµείωτη έλλειψη κοινά αποδεκτών µετροπρογραµµάτων, µε το
κάθε σύστηµα να υλοποιεί εξ αρχής συγκεκριµένους αλγορίθµους για την εκτίµηση της απόδοσης.

Στόχος

Στόχος της προκειµένης διπλωµατικής εργασίας τίθεται, καταρχάς, η ανασκόπηση και η καταγραφή των πιο αξιόλογων µετροπρογραµµάτων για πολυνηµατικές πλατφόρµες κοινής µνήµης.
Η ανασκόπηση ϑα αφορά σε όλο σχεδόν το εύρος των µετροπρογραµµάτων, από µικρά τµήµατα, όπως συνθετικά τεστ ή
πυρήνες (kernel benchmarks), έως τµήµατα κώδικα από κατηγορίες εφαρµογών (application codes). ΄Επειτα από την προσεκτική επιλογή κατάλληλων αλγορίθµων σαν τελικός στόχος
τίθεται η υλοποίηση µετροπρογραµµάτων που ϑα αναδείξουν τα
Ϲητήµατα που επηρεάζουν την απόδοση συστηµάτων DSM. Σαν
πλατφόρµα υλοποίησης και πειραµατισµού ϑα χρησιµοποιηθεί
σύστηµα DSM που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ερευνητικής
οµάδας Παράλληλων και Κατανεµηµένων Συστηµάτων.

2η Εργασία

Συγκριτική Μελέτη και Υλοποίηση Αλγορίθµων Συγχρονισµού
σε Περιβάλλον Κατανεµηµένης Κοινής Μνήµης

Υπεύθυνος Καθηγητής

Ελευθέριος ∆. Πολυχρονόπουλος

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακός

Κώστας Καραντάσης

Περιγραφή

΄Οπως σε κάθε µοντέλο προγραµµατισµού κοινής µνήµης έτσι
και στα µοντέλα προγραµµατισµού που υποστηρίζονται από
τα συστήµατα Κατανεµηµένης Κοινής Μνήµης (DSM) η ανάγκη για µηχανισµούς συγχρονισµού µεταξύ των διεργασιών/νηµάτων είναι δεδοµένη. Ως γνωστόν οι µηχανισµοί συγχρονισµού είναι απαραίτητοι στον προγραµµατιστή για την ορϑή υλοποίηση παράλληλων αλγορίθµων κοινής µνήµης.

Ω-

στόσο η χρήση τους δεν αποτελεί γόνιµο υπολογισµό και κατά συνέπεια επηρεάζει την απόδοση των εφαρµογών εισάγοντας
καθυστερήσεις. Αν η ελαχιστοποίηση της χρήσης συγχρονισµού
στο πρόγραµµα αποτελεί καθήκον του προγραµµατιστή της εϕαρµογής, αντίστοιχα η αποδοτική υλοποίηση των µηχανισµών
συγχρονισµού που διατίθενται από το σύστηµα είναι καθήκον
του προγραµµατιστή συστήµατος.
Στόχος

Στο πλαίσιο της διπλωµατικής αναµένεται να γίνει ανασκόπηση
και µελέτη των πιο γνωστών κατανεµηµένων αλγορίθµων που
πραγµατεύονται το Ϲήτηµα του συγχρονισµού και κυρίως του
αµοιβαίου αποκλεισµού. Θα ακολουθήσει υλοποίηση όσων ϑεωρηθούν κατάλληλοι για ενσωµάτωση στο σύστηµα κατανεµηµένης κοινής µνήµης και πειραµατική σύγκριση τους.

3η Εργασία

Παραλληλοποίηση Εφαρµογών σε Αρχιτεκτονικές Κοινής και
Κοινής/Κατανεµηµένης Μνήµης

Υπεύθυνος Καθηγητής

Ελευθέριος ∆. Πολυχρονόπουλος

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακός

Κώστας Καραντάσης

Περιγραφή

Η παραλληλοποίηση ακολουθιακών εφαρµογών στοχεύει στην
αποδοτικότερη εκτέλεση τους, δηλαδή τη µείωση του χρόνου
εκτέλεσης, σε υπολογιστικά περιβάλλοντα µε πολλαπλά επεξεργαστικά στοιχεία. Η δεδοµένη πλέον παρουσία διπύρηνων
αλλά και σύντοµα πολυπύρηνων επεξεργαστών καθώς και η διασύνδεση των περισσότερων υπολογιστικών συστηµάτων στον παγκόσµιο ιστό, κάνει εµφανή την ανάγκη της αποδοτικής αξιοποίησης των διαθέσιµων υπολογιστικών πόρων από τις εφαρµογές που εκτελούνται σε αυτά. Οι εφαρµογές που στο µέλλον
ϑα προτιµόνται ϑα είναι αυτές που ϑα µπορούν να εκµεταλλευτούν αποδοτικά τους διαθέσιµους πόρους των συστηµάτων. Η
χρήση των εργαλείων που σήµερα προσφέρονται για το σκοπό
αυτό αλλά και την εµπειρία του συνδυασµού των γνώσεων που
απαιτούνται για ένα τέτοιο εγχείρηµα, την παραλληλοποίηση
δηλαδή ακολουθιακών εφαρµογών, είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό
πλεονέκτηµα για ένα σύγχρονο µηχανικό Η/Υ.

Στόχος

Η παρούσα διπλωµατική στοχεύει στην παραλληλοποίηση και
ϐελτιστοποίηση δύο εφαρµογών, µίας από το χώρο της ιατρικής
ϕυσικής και µίας από το χώρο της τεχνολογίας των υλικών. Και
οι δύο εφαρµογές πρέπει να παραλληλοποιηθούν για πολυεπεξεργαστικά περιβάλλοντα κοινής και κοινής-κατανεµηµένης
µνήµης. Τα εργαλεία που ϑα χρησιµοποιηθούν στη διπλωµατική αυτή ϑα είναι τα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα OpenMP,
MPI και Pthreads.

4η Εργασία

Μελέτη και Υλοποίηση Παράλληλων Αλγορίθµων Ταξινόµησης
στο πλαίσιο Βιβλιοθήκης Αυτόµατης Βελτιστοποίησης

Υπεύθυνος Καθηγητής

Ελευθέριος ∆. Πολυχρονόπουλος

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακός

Κώστας Καραντάσης

Περιγραφή

Στις µέρες µας ιδιαίτερο ενδιαφέρον γνωρίζουν οι ϐιβλιοθήκες
αυτόµατης παραµετροποίησης και συντονισµού που εστιάζουν
στη ϐελτιστοποίηση της αντιµετώπισης ενός συγκεκριµένου
προβλήµατος (Autotuners). Σύµφωνα µε την προσέγγιση που
ακολουθείται, συγκεντρώνεται σε ϐιβλιοθήκες λογισµικού ένα
ευρύ πλήθος εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες έπειτα από κατάλληλη παραµετροποίηση επιλέγονται κατά περίσταση ώστε να
αντιµετωπίσουν ϐέλτιστα ένα πρόβληµα µε εξειδικευµένα χαϱακτηριστικά στα δεδοµένα εισόδου. Επιπρόσθετα, η τελική
επιλογή οφείλει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε αρχιτεκτονικής στην οποία λαµβάνει χώρα η επίλυση
του προβλήµατος.

Στόχος

Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία το πρόβληµα πάνω
στο οποίο ϑα εστιάσουµε είναι το πρόβληµα της ταξινόµησης
(Sorting). Συγκεκριµένα ϑα διενεργηθεί επιλογή, µελέτη και
υλοποίηση παράλληλων αλγορίθµων ταξινόµησης οι οποίοι ϑα
ενσωµατωθούν σε µια ϐιβλιοθήκη αυτόµατης ϐελτιστοποίησης.
Σε αυτό το περιβάλλον ϑα ακολουθήσει η παραµετροποίηση των
επιλογών που έγιναν και η συγκριτική µελέτη τους σε αντιπαϱαβολή µε ήδη υπάρχουσες υλοποιήσεις. Το πρόβληµα της
ταξινόµησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτός από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε αρχιτεκτονικής σηµαντικό
ϱόλο στις επιλογές της αυτόµατης ϐελτιστοποίησης διαδραµατίζει και το είδος των δεδοµένων προς ταξινόµηση.

