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Θέµα ∆ιπλωµατικής Εργασίας 
 

Υλοποίηση ενός αλγορίθµου παραλληλοποίησης φωλιασµένων βρόχων 

 

Τα ακολουθιακά προγράµµατα που απαιτούν µεγάλη υπολογιστική ισχύ συνήθως 

περιέχουν έναν µεγάλο αριθµό από φωλιασµένους βρόχους. Εποµένως θέλουµε να 

βρούµε νέους τρόπους για να παραλληλοποιήσουµε τέτοιες προγραµµατιστικές δοµές, 

ώστε να µειώσουµε σηµαντικά το χρόνο εκτέλεσης αυτών των προγραµµάτων. 

Ενδεικτικά παραδείγµατα είναι οι αλγόριθµοι επεξεργασίας σήµατος και εικόνας 

(πράξεις πινάκων, συνελίξεις, pattern matching κτλ).  

 

Η διπλωµατική αυτή εστιάζει σε αποδοτικές µεθόδους χρονοδροµολόγησης για 

την παραλληλοποίηση µιας ειδικής κατηγορίας φωλιασµένων βρόχων,  που ονοµάζονται 

Uniform Dependence Loops – UDLs (όπου οι τιµές των διανυσµάτων εξάρτησης είναι 

σταθερές). Όταν παραλληλοποιούµε UDLs ενδιαφερόµαστε πρωτίστως για την 

κατασκευή ενός timetable για τις επαναλήψεις των φωλιασµένων βρόχων, διατηρώντας 

τη σηµασιολογία του αρχικού προγράµµατος. ∆ευτερευόντως βρίσκουµε µια κατάλληλη 

απεικόνιση των υπολογισµών στον ελάχιστο αριθµό επεξεργαστών που επιτρέπουν την 

εκτέλεση στον βέλτιστο (ελάχιστο) χρόνο.  

 

Στόχος µας είναι η υλοποίηση, εφαρµογή, επέκταση και βελτιστοποίηση ενός 

υπάρχοντος τέτοιου αλγόριθµου (BSDA – Binary Scheduling Decision Algorithm), που 
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περιγράφεται στα [1], [2] για πλατφόρµα Windows σε Visual C++, χρησιµοποιώντας 

κατά προτίµηση τη βιβλιοθήκη MFC (Microsoft Foundation Class).  

Απαιτήσεις: Γνώση προγραµµατισµού σε C++ κατώ από Unix / Windows και 

εξοικείωση µε τις αρχές παράλληλης επεξεργασίας.  

Πλεονεκτήµατα: Ο φοιτητής θα αποκτήσει καλή γνώση προγραµµατισµού σε Visual 

C++, καθώς και τεχνικών που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης 

παράλληλων προγραµµάτων. Επιπλέον θα εξοικειωθεί σε βάθος µε έννοιες που αφορούν 

την παραλληλοποίηση προγραµµάτων, την απεικόνιση και την εκτέλεσή τους σε 

υπάρχουσες παράλληλες πλατφόρµες και µηχανές (MPI, clusters κτλ). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: κτ. Ηλεκτρολόγων, 21.34Β, τηλ. 2107721175, 
2107722495. 
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