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Επιτάχυνση Ιεραρχικού Αλγορίθµου Οµαδοποίησης ∆εδοµένων (Hierarchical Data Clustering) µε χρήση Επεξεργαστών
Γραφικών Πολλαπλών Πυρήνων
Το πρόβληµα της οµαδοποίησης δεδοµένων (data clustering) κατέχει σηµαντική ϑέση στον
τοµέα της εξόριξης δεδοµένων. Στη συγκεκριµένη διπλωµατική ϑα µελετηθεί η δυνατότητα
επιτάχυνσης ενός αποδοτικού ως προς την ακρίβεια αλγορίθµου οµαδοποίησης, του αλγοϱίθµου CURE (Clustering Using REpresentatives). Η παραλληλοποίηση του αλγορίθµου ϑα
πραγµατοποιηθεί στο περιβάλλον CUDA της NVIDIA και ϑα στηριχθεί σε υπάρχουσα υλοποίηση η οποία ϐασίζεται στο πρωτόκολο OpenMP. Η παραλληλοποίηση και η επιτάχυνση
του αλγορίθµου µε τη χρήση πολυ-πύρηνων επεξεργαστών γραφικών (Many-Core GPUs)
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της ασύµετρης και µη ντετερµινιστικής ϕύσης
του αλγορίθµου αλλά και λόγω της σπουδαιότητας του.
[1] P. E. Hadjidoukas and L. Amsaleg. Parallelization of a hierarchical data clustering
algorithm using openmp. In Proceedings of the International Workshop on OpenMP
(IWOMP), Reims, France, June 2006.

Παράλληλη Προσοµοίωση Εφαρµογών Ρευστοµηχανικής µε
χρήση Αδόµητων Πλεγµάτων σε Επεξεργαστές Γραφικών Πολλαπλών Πυρήνων
Η συγκεκριµένη διπλωµατική ϑα εστιάσει στην επιτάχυνση της προσοµοίωσης εφαρµογών
ϱευστοµηχανικής που ϐασίζονται στις υπολογιστικές µεθόδους Discontinuous Galerkin και
εφαρµόζονται σε αδόµητα πλέγµατα unstructured meshes. Για τη µελέτη της δυνατότητας επιτάχυνσης της συγκεκριµένης κατηγορίας εφαρµογών σε Επεξεργαστές Γραφικών
(GPUs) ϑα χρησιµοποιηθεί το περιβάλλον CUDA της NVIDIA. Η υλοποίηση ϑα ϐασιστεί στην
υπάρχουσα έκδοση του προσοµοιωτή που χρησιµοποιεί παραλληλισµό σε επίπεδο κοινής
µνήµης µε χρήση του πρωτοκόλου OpenMP.

[1] Antoniou, A. and Karantasis, K. and Polychronopoulos, E. and Ekaterinaris, J. 2010.
Acceleration of a Finite-Difference WENO Scheme for Large-Scale Simulations on ManyCore Architectures. 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting (to appear).

Συγκριτική Μελέτη και Πειραµατική Αξιολόγηση Συστηµάτων
που υλοποιούν ∆ιεκπεραιωτική Μνήµη σε επίπεδο Λογισµικού
(Software Transactional Memory)
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 τη µεγάλη προσφορά υπολογιστικής ισχύος από την πλευρά του υλικού. Μια από τις πιο πρόσφατες προτάσεις
που ϕιλοδοξούν να αξιοποιήσουν την ύπαρξη πολλαπλών πυρήνων είναι η πρόταση της
∆ιεκπεραιωτικής Μνήµης Software Transactional Memory. Στη συγκεκριµένη διπλωµατική
εργασία ϑα γίνει επισκόπηση της περιοχής που σχετίζεται µε τη ∆ιεκπεραιωτική Μνήµη
(TM), εκτενής καταγραφή των συστηµάτων που υλοποιούν TM σε επίπεδο λογισµικού και
πειραµατική αξιολόγηση των συστηµάτων που ϐρίσκονται διαθέσιµα. Εφόσον καταστεί δυνατόν, ϑα πραγµατοποιηθεί υλοποίηση εναλλακτικών ϐελτιστοποιήσεων σε ορισµένα από
τα πιο αποδεκτά και σύγχρονα συστήµατα.
[1] Larus, J. and Kozyrakis, C. 2008. Transactional memory. Commun. ACM 51, 7 (Jul.
2008), 80-88.
[2] Karantasis, K. I. and Polychronopoulos, E. D. 2009. Pleiad: a cross-environment
middleware providing efficient multithreading on clusters. In Proceedings of the 6th ACM
Conference on Computing Frontiers (Ischia, Italy, May 18 - 20, 2009). CF ’09. ACM, New
York, NY, 109-116.

