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Θέµατα ∆ιπλωµατικών Εργασιών
Βελτιστοποίηση κώδικα για παράλληλη εκτέλεση προγραµµάτων
µε χρήση της τεχνικής «tiling»
Ένα cluster αποτελεί µια συστοιχία υπολογιστών, όµοιων µεταξύ τους. Έχουν κατανεµηµένη
µνήµη και εποµένως ο µόνος τρόπος επικοινωνίας µεταξύ τους είναι η ανταλλαγή
µηνυµάτων. Είναι µια αρκετά σύγχρονη και ευέλικτη αρχιτεκτονική, η οποία χρησιµοποιείται
ευρέως, τόσο στον ακαδηµαϊκό, όσο και στον εµπορικό χώρο.
Για να εκτελέσουµε σε ένα cluster τµήµατα κώδικα που περιέχουν φωλιασµένους βρόχους,
όπως ο παρακάτω,
for (i=0; i<10; i++)
for (j=0; j<10; j++){
A[i][j]=func(A[i-1][j],A[i][j-1]);
}

είναι επιθυµητό να µειώσουµε όσο είναι δυνατόν το κόστος επικοινωνίας µεταξύ των
επεξεργαστών. Για να το επιτύχουµε αυτό οµαδοποιούµε τις γειτονικές επαναλήψεις (tiling)
και τις αντιµετωπίζουµε ως ενιαία οντότητα κατά την ανάθεση των επιµέρους εργασιών
στους επεξεργαστές (scheduling).
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Ο κώδικας που παράγεται µε τον τρόπο αυτό έχει την εξής µορφή:
foracross (p=0; p<2; p++)
for (t=tmin; t<=tmax; t++) {
receive_data_from_neighbor();
for (i=10*t; i<10*t+10; i++) /*compute tile*/
for (j=10*s; j<10*s+10; j++) {
A[i][j]=func(A[i-1][j],A[i][j-1]);
}
send_data_to_neighbor();
}
end_foracross

όπου οι επαναλήψεις του βρόχου foracross εκτελούνται παράλληλα από τους
επεξεργαστές ενός cluster.

Θέµα 1:
Το παρόν θέµα προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός προγράµµατος, το οποίο θα εφαρµόζει
ορισµένες µεθόδους tiling και scheduling σε δεδοµένες εφαρµογές-µετροπρογράµµατα
(benchmarks). Θα βελτιστοποιεί κατά το δυνατόν την επίδοσή τους και θα παράγει
συγκριτικά αποτελέσµατα αναφορικά µε την επιτευχθείσα επιτάχυνσή τους.

Θέµα 2:
Το θέµα αυτό προϋποθέτει τη ανάπτυξη προγράµµατος για τη διερεύνηση πιθανών µεθόδων
ανάθεσης των διεργασιών στους διαθέσιµους επεξεργαστές (scheduling).

Η προτεινόµενες εφαρµογές θα υλοποιηθούν µε χρήση της βιβλιοθήκης ΜΡΙ. Απαιτείται
γνώση της γλώσσας προγραµµατισµού C. Κατά την ενασχόληση µε τη συγκεκριµένη
διπλωµατική, ο φοιτητής θα εξοικειωθεί µε έννοιες σχετικές µε τις παράλληλες
αρχιτεκτονικές. Επίσης, θα µάθει να προγραµµατίζει σε message passing περιβάλλον και
συγκεκριµένα, να χρησιµοποιεί τη βιβλιοθήκη ΜΡΙ (Message Passing Interface).
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