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Μελέτη, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση υλοποιήσεων του task programming model
Δισαγωγή
Οη ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκό από επεμεξγαζηέο/λήκαηα, πξνζθέξνληαο
ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε ηωλ εθαξκνγώλ ηνπο εθηειώληαο
θνκκάηηα ηνπ θώδηθα παξάιιεια. Παξόια απηά, ν παξάιιεινο πξνγξακκαηηζκόο δελ είλαη εύθνινο.
Γηα ηελ πινπνίεζε παξάιιειωλ εθαξκνγώλ έρνπλ πξνηαζεί δηαθνξεηηθά πξνγξακκαηηζηηθά κνληέια,
ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ αιγνξίζκωλ/εθαξκνγώλ.
Έλα από ηα κνληέια πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηόζν ηεο εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο όζν θαη ηεο
βηνκεραλίαο είλαη ην ιεγόκελν “Task programming model”. Σύκθωλα κε ην κνληέιν απηό, ν
πξνγξακκαηηζηήο εθθξάδεη ηνλ παξαιιειηζκό νξίδνληαο ηα δηαθνξεηηθά tasks πνπ κπνξνύλ λα
εθηειεζηνύλ παξάιιεια αθήλνληαο ην scheduler ηνπ runtime ζπζηήκαηνο λα απνθαζίζεη πωο ηα tasks
απηά ζα κνηξαζηνύλ ζηα λήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν κνληέιν απηό πινπνηείηαη από λέεο γιώζζεο ή
βηβιηνζήθεο όπωο νη Intel Cilk Plus, Intel Thread Building Blocks, Chapel (από ηελ Cray).

κοπόρ
Σθνπόο ηωλ πξνηεηλόκελωλ εξγαζηώλ απνηειεί ε κειέηε θαη αμηνιόγεζε ηωλ schedulers ηωλ runtime
ζπζηεκάηωλ θαζώο θαη ηωλ work-stealing πνιηηηθώλ πνπ αθνινπζνύλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλέκνπλ ηα
tasks ζηνπο δηάθνξνπο επεμεξγαζηέο. Η πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη :
 Επηινγή θαη κειέηε ηεο γιώζζαο/βηβινζήθεο θαη ηνπ scheduler
 Μεηξήζεηο επίδνζεο θαη θαηαγξαθή πξνθίι ιεηηνπξγίαο ηνπ scheduler θαη ηωλ work-stealing
πνιηηηθώλ πνπ πινπνηεί
 Βειηηζηνπνίεζε/ηξνπνπνίεζε ηνπ scheduler κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ θξηηεξίωλ
(π.ρ. βειηίωζε απόδνζεο, κείωζε θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο θηι).
 Τειηθέο κεηξήζεηο θαη εμαγωγή ζπκπεξαζκάηωλ.
Ελδεηθηηθά ζέκαηα γηα ην Αθ. Έηνο 2010-2011 :
1. «Αξιολόγηση και βελτίωση των task stealing πολιτικών πος ςλοποιούνται στη βιβλιοθήκη
Intel TBB»
2. «ύγκπιση των task schedulers των Cilk και ΣΒΒ»
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Πποαπαιτούμενερ γνώσειρ και γνώση πος θα αποκτηθεί
Γηα ηελ εθπόλεζε ηωλ δηπιωκαηηθώλ εξγαζηώλ απαηηνύληαη ηα εμήο :
Καιή γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ (εηδηθόηεξα ζε C/C++)
Καιή γλώζε αξρηηεθηνληθήο ππνινγηζηώλ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο ζα απνθηεζεί γλώζε ζηνλ παξάιιειν πξνγξακκαηηζκό
θαη εηδηθόηεξα θαηλνύξηωλ πξνγξακκαηηζηηθώλ κνληέιωλ.
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