
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

www.cslab.ece.ntua.gr

Διπλωματικές Εργασίες
Ακ. έτος 2013-2014

ΝΕΑ!  Τεχνικές  βελτιστοποίησης  του  πυρήνα  SpMV  και  του  κόστους 
προεπεξεργασίας του αραιού πίνακα σε πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές

Η δομή αποθήκευσης αραιών πινάκων CSX έχει προταθεί από μέλη του εργαστηρίου με στόχο την 
επιτάχυνση της εκτέλεσης του υπολογιστικού πυρήνα SpMV σε πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές. Η δομή 
CSX εφαρμόζει δραστικές τεχνικές συμπίεσης δεδομένων στην τοπολογική πληροφορία των στοιχείων 
του πίνακα με στόχο τη μείωση του memory footprint του πίνακα και, κατ'επέκταση, την βελτίωση 
επίδοσης του πυρήνα. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής θα μελετηθούν δυνατότητες περαιτέρω 
βελτίωσης της επίδοσης του πυρήνα εφαρμόζoντας τεχνικές συμπίεσης στις τιμές του πίνακα (value 
compression), vectorization σε δομές block και βελτιστοποίησης του βήματος προεπεξεργασίας του 
πίνακα.  Τα  αποτελέσματα  της  εργασίας  θα  ενσωματωθούν  στη  βιβλιοθήκη  SparseX 
(http://research.cslab.ece.ntua.gr/sparsex).
Σχετικά μαθήματα: Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας
Επικοινωνία: Αθηνά Ελαφρού, athena@cslab.ece.ntua.gr

ΝΕΑ!   Διαχείριση πόρων σε συστήματα μεγάλης κλίμακας με πρόβλεψη επίδοσης 
παράλληλων εφαρμογών

Ένα  συνηθισμένο  πρόβλημα  σε  πολυεπεξεργαστικά  συστήματα  μεγάλης  κλίμακας  είναι  η  μη 
αποτελεσματική  διαχείριση  των  υπολογιστικών  πόρων.  Λόγω  της  δυσκολίας  να  προβλεφθεί  η 
παράλληλη  επίδοση  των  παράλληλων  εφαρμογών,  οι  χρήστες  συχνά  ζητούν  περισσότερους 
υπολογιστικούς πόρους απ' όσους μπορεί αποδοτικά να αξιοποιήσει η εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα 
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να  προκαλούν  κακή  κατανομή  των  πόρων  του  συστήματος  και  να  υφίστανται  μεγάλους  χρόνους 
αναμονής. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα μελετηθεί η δυνατότητα εξαγωγής προβλέψεων για την 
επίδοση παράλληλων εφαρμογών από το ίχνος εκτέλεσής τους, με χρήση profiling εργαλείων, και η 
αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας για αποδοτική δέσμευση και ανάθεση των διαθέσιμων πόρων.
Σχετικά μαθήματα: Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας
Επικοινωνία: Νικέλα Παπαδοπούλου, nikela@cslab.ece.ntua.gr, 210-7722495
                        Γιώργος Γκούμας, goumas@cslab.ece.ntua.gr, 210-7722402

ΝΕΑ!   Μελέτη κλιμάκωσης και επίδοσης παράλληλων δομών δεδομένων

Ένας  από  τους  σημαντικότερους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  επίδοση  των  εφαρμογών  σε 
πολυπύρηνα  συστήματα  είναι  ο  συγχρονισμός  των  προσβάσεων  σε  κοινή  μνήμη από  πολλαπλούς 
επεξεργαστές. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη, υλοποίηση και αξιολόγηση διαφορετικών 
τεχνικών υλοποίησης δομών δεδομένων, που προορίζονται για αποδοτική ταυτόχρονη πρόσβαση από 
πολλαπλές διεργασίες. Θα μελετηθεί ένα σύνολο τεχνικών και αλγορίθμων που έχουν προταθεί στη 
σχετική βιβλιογραφία. Παραδείγματα δομών δεδομένων οι οποίες μας ενδιαφέρουν είναι ουρά, στοίβα, 
πίνακας κατακερματισμού.
Σχετικά μαθήματα: Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας
Επικοινωνία: Σιακαβάρας Δημήτρης, jimsiak@cslab.ece.ntua.gr, 210-7722495
                        Γιώργος Γκούμας, goumas@cslab.ece.ntua.gr, 210-7722402

ΝΕΑ!  Σχεδιασμός  και  Υλοποίηση  προγράμματος  παρακολούθησης  και 
επιδιόρθωσης μέσω χρονοδρομολόγησης της επίδοσης συστήματος

Οι πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές αποτελούν σήμερα σχεδόν την αποκλειστική επιλογή σχεδιασμού για 
κάθε σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα. Καθώς γίνεται κοινή χρήση πόρων, όπως ο δίαυλος στην κύρια 
μνήμη ή οι κρυφές μνήμες, δημιουργείται ανταγωνισμός για την χρήση τους, με αποτέλεσμα 
σημαντικές καθυστερήσεις στον χρόνο εκτέλεσης των προγραμμάτων. Σύγχρονοι χρονοδρομολογητές, 
όπως ο CFS του LINUX, δεν αντιμετωπίζουν με κάποιο τρόπο τέτοια προβλήματα, αφού στον 
σχεδιασμό τους δεν υπάρχει η έννοια του ανταγωνισμού για κοινούς πόρους. Σκοπός της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ενός προγράμματος, σε επίπεδο χρήστη, που θα 
παρακολουθεί την χρήση των κοινών πόρων και κατόπιν εντολής του χρήστη, θα εφαρμόζει μια άλλη 
πολιτική χρονοδρομολόγησης, από αυτήν του LINUX, για να ελαττωθούν οι κακές επιδράσεις από την 
κοινή χρήση των πόρων.
Σχετικά μαθήματα: Λειτουργικά Συστήματα, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Επικοινωνία: Αλέξανδρος Χαριτάτος, aharit@cslab.ece.ntua.gr

ΝΕΑ!   Εξαγωγή  των  δυνατοτήτων  παραλληλισμού  προγραμμάτων  μέσω 
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μετρήσεων των επιδόσεων τους σε πραγματικό χρόνο

Ο ανταγωνισμός για κοινούς πόρους, όπως ο δίαυλος στην κύρια μνήμη ή οι κρυφές μνήμες, μεταξύ 
διεργασιών  και  νημάτων  στις  πολυπύρηνες  αρχιτεκτονικές  αποτελεί  έναν  σημαντικό  λόγο  που 
οριοθετεί  την  επιτάχυνση  σε  παράλληλα  προγράμματα.  Ειδικότερα  όταν  τέτοια  προγράμματα 
εκτελούνται  ταυτόχρονα  τα  αποτελέσματα του ανταγωνισμού μπορεί  να  γίνουν δραματικά για  τις 
εκτελούμενες εφαρμογές. Όλοι οι σύγχρονοι επεξεργαστές δίνουν εργαλεία με τα οποία μπορεί να γίνει 
κατανοητός ο τρόπος εκτέλεσης κάποιου προγράμματος (performance counters).  Στην διπλωματική 
εργασία αυτή θα εξετασθεί πως μέσα από τους performance counters μπορούν να προβλεφθούν τα όρια 
του παραλληλισμού κάθε προγράμματος, η καλύτερη δυνατή δρομολόγηση νημάτων σε πυρήνες αλλά 
και το πως δύο προγράμματα θα επηρεαστούν αν δρομολογηθούν ταυτόχρονα.
Σχετικά μαθήματα: Λειτουργικά Συστήματα, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Επικοινωνία: Αλέξανδρος Χαριτάτος, aharit@cslab.ece.ntua.gr

ΝΕΑ!   Εικονικοποίηση  Μονάδων  Επεξεργασίας  Γραφικών  (GPUs)  και 
διαμοιρασμός τους σε εικονικές μηχανές

Τα τελευταία χρόνια οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς 
στο πεδίο των παράλληλων εφαρμογών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των τεχνικών 
virtualization έχει δημιουργήσει την ανάγκη για χρήση GPUs από διαφορετικές εικονικές μηχανές, ένα 
δύσκολο  πρόβλημα  εξαιτίας  των  εγγενών  χαρακτηριστικών  των  συσκευών  αυτών.  Στόχος  της 
παρούσας  εργασίας  είναι  η  μελέτη  και  η  αξιολόγηση των υπαρχουσών προσεγγίσεων σε  αυτό  το 
πρόβλημα και πιθανώς η σχεδίαση και υλοποίηση/τροποποίηση μηχανισμού που θα εκμεταλλεύεται τα 
τρέχοντα συστήματα για να μοιράσει μια GPU αποδοτικά σε διαφορετικές εικονικές μηχανές.
Σχετικά μαθήματα: Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών
Επικοινωνία: Στέφανος Γεράγγελος, sgerag@cslab.ece.ntua.gr, 210-7721532

ΝΕΑ!  Αποδοτική επικοινωνία εικονικών μηχανών που βρίσκονται στο ίδιο φυσικό 
μηχάνημα

Η  ανάπτυξη  και  χρήση  τεχνικών  virtualization  παρέχει  τη  δυνατότητα  δημιουργίας  εικονικών 
συστοιχιών  (clusters)  με  Ν  εικονικές  μηχανές,  δεδομένων  Μ<Ν  φυσικών  μηχανημάτων.  Αυτό 
συνεπάγεται  την  ύπαρξη  δύο  ή  περισσότερων  εικονικών  μηχανών  στο  ίδιο  φυσικό  μηχάνημα.  Η 
παρούσα εργασία έχει στόχο τη βελτίωση της δικτυακής επικοινωνίας ανάμεσα σε τέτοιες εικονικές 
μηχανές.  Θα  μελετηθούν  υπάρχουσες  λύσεις  σε  διάφορες  πλατφόρμες  εικονικοποίησης  και  θα 
σχεδιαστεί  και  υλοποιηθεί/τροποποιηθεί  μηχανισμός  αποδοτικής  επικοινωνίας  σε  σχετικές 
καταστάσεις. Ενδεικτικά επιθυμητά χαρακτηριστικά του μηχανισμού είναι η επικοινωνία μεταξύ των 
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εικονικών μηχανών με αδιαφανή τρόπο (οι εφαρμογές δε χρειάζεται να γνωρίζουν ότι επικοινωνούν με 
εικονική μηχανή που βρίσκεται στο ίδιο μηχάνημα) και η αποφυγή επεξεργασίας ανώτερων δικτυακών 
πρωτοκόλλων (TCP/IP) από τον επεξεργαστή.
Σχετικά μαθήματα: Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών
Επικοινωνία: Στέφανος Γεράγγελος, sgerag@cslab.ece.ntua.gr , 210-7721532
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