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Υλοποίηση και Πειραµατική Αξιολόγηση Μηχανισµών για την
Υποστήριξη Transactional Memory σε Συστάδες Υπολογιστών
Η εµφάνιση των επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων έχει αρχίσει να δηµιουργεί τα τελευταία χρόνια νέα δεδοµένα σε όλο το ϕάσµα της πληροφορικής, από τους υπολογιστές υψηλών επιδόσεων µέχρι τους προσωπικούς υπολογιστές. Σύντοµα ο αριθµός των
πυρήνων σε έναν επεξεργαστή ϑα αυξηθεί εξαιρετικά και οι επεξεργαστές πολλαπλών
πυρήνων ϑα εφοδιάσουν ακόµη περισσότερες συσκευές (κινητές συσκευές, ενσωµατωµένα συστήµατα, κ.α.) οι οποίες ϑα καταστούν ικανές για την εκτέλεση παράλληλης
επεξεργασίας. Το λογισµικό καλείται να ανταποκριθεί σε αυτή την µεγάλη προσφορά υπολογιστικής ισχύος από την πλευρά του υλικού. Μια από τις πιο πρόσφατες προτάσεις
που ϕιλοδοξούν να εκµεταλλευτούν την ύπαρξη πολλαπλών πυρήνων είναι η πρόταση
της Software Transactional Memory. Στην συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία ϑα γίνει επισκόπηση της περιοχής που σχετίζεται µε την Transactional Memory και ϑα υλοποιηθούν
πολιτικές ϐελτιστοποίησης µηχανισµών στην πλατφόρµα Pleiad και σε περιβάλλον υπολογιστικών συστάδων (clusters).
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Ενσωµάτωση Συστήµατος Κατανεµηµένης Κοινής Μνήµης σε
Κινητές Συσκευές
Η Πλειάδα (Pleiad) είναι µία πλατφόρµα ενδιάµεσου
λογισµικού συστήµατος (middleware) που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο µας και είναι σχεδιασµένη
να δηµιουργεί περιβάλλον προγραµµατισµού κοινής
µνήµης πάνω από συστήµατα µε κατανεµηµένη µνήµη
σε επίπεδο υλικού. Το γεγονός αυτό κατατάσσει την
Πλειάδα στην ευρεία κατηγορία συστηµάτων Κατανεµηµένης Κοινής Μνήµης (Software Distributed Shared
Memory) που σαν στόχο έχουν την υποστήριξη παράλληλης επεξεργασίας σε ανοµοιογενή κατανεµηµένα
περιβάλλοντα (heterogeneous clusters, NOWs, Grids).
Σαν όχηµα για την υλοποίηση της Πλειάδας χρησιµοποιείται η πλατφόρµα Java. Στόχος της διπλωµατικής είναι η ενσωµάτωση και η τροποποίηση της Πλειάδας ώστε να υποστηριχθεί ταυτόχρονος (concurrent)
προγραµµατισµός σε κινητές υπολογιστικές συσκευές
(mobile devices).

Προγραµµατισµός Επιστηµονικών Εφαρµογών στο Περιβάλλον
CUDA της NVIDIA
Η συνεχής αναζήτηση µεθόδων και τεχνικών µε σκοπό
τη µείωση του χρόνου εκτέλεσης των εφαρµογών αλλά και η τεχνολογική εξέλιξη στον τοµέα των γραφικών
οδήγησαν στη χρήση των επεξεργαστών γραφικών για
υπολογισµό γενικότερου σκοπού (GP-GPUs - General Purpose Graphical Processing Units). Σε αυτή τη
κατεύθυνση κινούνται πλέον και οι κατασκευαστές επεξεργαστών για γραφικά. Συγκεκριµένα η NVIDIA παϱάγει ήδη νέους επεξεργαστές µε σηµαντικό αριθµό
πυρήνων, όπως είναι η σειρά επεξεργαστών Tesla. Η
χρήση των συγκεκριµένων επεξεργαστών για υπολογισµό γενικού σκοπού διευκολύνεται σηµαντικά από την
ύπαρξη του περιβάλλοντος CUDA το οποίο ϐασίζεται
στη γλώσσα C. Στη διπλωµατική που προτείνεται αντικείµενο είναι η παραλληλοποίηση εφαρµογών µε τη
χρήση του περιβάλλοντος CUDA για την εκτέλεση τους
σε κατάλληλη οικογένεια επεξεργαστών της NVIDIA.
Οι εφαρµογές που ϑα υλοποιηθούν ϑα εκτείνονται µεταξύ απλών πυρήνων (kernels) και πιο σύνθετων επιστηµονικών εφαρµογών.

/ / s e t u p e x e c u t i o n parameters
dim3 t h r e a d s ( BLOCK_SIZE , BLOCK_SIZE ) ;
dim3 g r i d (WC/ t h r e a d s . x , HC/ t h r e a d s . y ) ;
/ / execute the k e r n e l
m a t r i x M u l <<< g r i d , t h r e a d s > > >(d_C ,
d_A , d_B ,
WA, WB ) ;
/ / copy r e s u l t from device t o h o s t
CUDA_SAFE_CALL ( cudaMemcpy ( h_C ,
d_C , mem_size_C ,
cudaMemcpyDeviceToHost ) ) ;
...
f o r ( unsigned i n t i = 0 ; i <hA ; ++ i ) {
f o r ( unsigned i n t j = 0 ; j <wB ; ++ j ) {
double sum = 0 ;
f o r ( unsigned i n t k = 0 ; k <wA ; ++ k ) {
double a = A [ i ∗ wA + k ] ;
double b = B [ k ∗ wB + j ] ;
sum += a ∗ b ;
}
C[ i ∗ wB + j ] = ( f l o a t ) sum ;
}
}

Τρισδιάστατη απεικόνιση (3D visualization) µοριακών χηµικών αντιδράσεων στην υπολογιστική χηµεία και ϐιοιατρική
τεχνολογία
Οι κλασικές επιστήµες της Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας έχοντας πλέον ισχυρά υπολογιστικά συστήµατα
στη διάθεση τους, προσπαθούν να επιλύσουν µεγάλα
υπολογιστικά προβλήµατα στην τεχνολογία των υλικών,
στην παρασκευή εξειδικευµένων ϕαρµάκων, στην εξερεύνηση νέων τεχνικών για τον προσδιορισµό και τη
ϑεραπεία ασθενειών. Η σχετικά πρόσφατη αποκωδικοποίηση του ανθρωπίνου γονιδιώµατος σε συνδυασµό
µε την νανοτεχνολογία έχει ϕέρει στο προσκήνιο νέα
σηµαντικά και ενδιαφέροντα προβλήµατα που επιζητούν επίλυση.
Η διπλωµατική αυτή πραγµατεύεται την προσοµοίωση
χηµικών αντιδράσεων, σε µοριακό επίπεδο και επίπεδο νανοσωµατιδίων και τη δυναµική τρισδιάστατη απεικόνιση τους σε πραγµατικό χρόνο. Συγκεκριµένα η
προσπάθεια ϑα εστιασθεί στην παραµετροποιηµένη
προσοµοίωση της προσρόφησης του DNA σε νανοαγωγούς άνθρακα (DNA adsorption on Carbon Nanotubes). Η προσοµοίωση της εφαρµογής ϑα γίνει µε
χρήση του νέου περιβάλλοντος παραλληλισµού CUDA
της NVIDIA.

Παραλληλοποίηση Εφαρµογών σε Υπολογιστικά Περιβάλλοντα
Αρχιτεκτονικών Κοινής και Κατανεµηµένης Μνήµης
∆ύο ϐασικά χαρακτηριστικά κάθε εφαρµογής είναι ο χρόνος και η µνήµη που απαιτούνται
για την εκτέλεση της. Για τη µείωση του χρόνου εκτέλεσης των εφαρµογών υπάρχουν
δύο ϐασικές κατευθύνσεις που µπορούν να ακολουθηθούν. Η πρώτη αφορά στην εφαρµογή καλύτερων δοµών και τεχνικών της γλώσσας προγραµµατισµού που χρησιµοποιούµε
για την κωδικοποίηση. Η δεύτερη συνίσταται στην αποτύπωση χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής του συστήµατος όπου ϑα εκτελεστεί η εφαρµογή, είτε στον πηγαίο, είτε στον
εκτελέσιµο κώδικα της εφαρµογής. Η ίδια ϕιλοσοφία ισχύει και για την ϐελτιστοποίηση
παράλληλων εφαρµογών. Ωστόσο στην περίπτωση του παραλληλισµού των εφαρµογών
επιπλέον ϑέµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τη ϐελτιστοποίηση τους είναι : α) η
επιλογή του µοντέλου προγραµµατισµού σε συνδυασµό µε την αρχιτεκτονική του συστήµατος (κοινής µνήµης, κατανεµηµένης µνήµης ή υβριδικών αρχιτεκτονικών) και ϐ) τα ϑέµατα
συγχρονισµού που εµφανίζονται στην εφαρµογή. Η παραλληλοποίηση εφαρµογών δεν
αφορά αποκλειστικά στην επιστήµη της πληροφορικής και αποτελεί σηµαντική παράµετρο
για ένα µεγάλο τµήµα της επιστηµονικής κοινότητας, περιλαµβάνοντας Φυσικούς, Χηµικούς, Βιολόγους, Μηχανολόγους, Χηµικούς Μηχανικούς κ.α. Το γεγονός αυτό καθορίζει τις
λεγόµενες επιστηµονικές παράλληλες εφαρµογές και η σπουδαιότητα του προβλήµατος
αποδεικνύεται από τις διεθνείς επιστηµονικές οµάδες που εργάζονται αποκλειστικά και
µόνο σε αυτόν τον τοµέα και υποστηρίζουν πρότυπες εφαρµογές που χρησιµοποιούνται
από την επιστηµονική κοινότητα παγκοσµίως (SPEC – NAS – SPLASH benchmarks κλπ).

Η διπλωµατική αυτή εστιάζει στην παραλληλοποίηση εφαρµογής που προσοµοιώνει ένα
πρόβληµα Ρευστοµηχανικής (Fluid Dynamics) και είναι υλοποιηµένη σε FORTRAN 90. Η
παραλληλοποίηση της συγκεκριµένης εφαρµογής ϑα γίνει χρησιµοποιώντας κάποια από
τα υπάρχοντα και καθιερωµένα µοντέλα παραλληλισµού όπως είναι τα : Shared Memory
Multithreading, MPI, OpenMp.

Βελτιστοποίηση Αλγορίθµων και Μεθόδων σε επίπεδο Λειτουργικού Συστήµατος µε Στόχο τη Μείωση του Χρόνου Εκτέλεσης
Πολυνηµατικών Εφαρµογών
Στο λογισµικό των συστηµάτων εµπλέκονται αλγόριθµοι, µέθοδοι και µηχανισµοί οι οποίοι
παίζουν καθοριστικό ϱόλο στην απόδοση των συστηµάτων και των εκτελούµενων εφαρµογών. Για παράδειγµα τα καθιερωµένα λειτουργικά συστήµατα έχουν αξιοποιήσει επαρκώς
τις δυνατότητες τέτοιων µηχανισµών και αλγορίθµων. Σήµερα όµως οι νέες εξελίξεις στην
τεχνολογία δικαιολογούν είτε την αναπροσαρµογή κάποιων αλγορίθµων ή µηχανισµών στο
επίπεδο του λογισµικού των συστηµάτων είτε την αντικατάσταση τους µε νέες µεθόδους
και αλγορίθµους. Στόχος αυτής της διπλωµατικής είναι η µελέτη µε ταυτόχρονη πειραµατική αξιολόγηση ϐασικών µηχανισµών των λειτουργικών συστηµάτων, όπως οι αλγόριθµοι
συγχρονισµού, οι αλγόριθµοι κατανοµής ϕόρτου και αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων
των συστηµάτων. Ταυτόχρονα ϑα γίνει προσπάθεια για τη ϐελτιστοποίηση υπαρχόντων
αλγορίθµων και µηχανισµών.

