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ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  

Ακ. Έηορ 2010-2011 
 

 

 

Μελέτη, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση ιεπαπσίαρ μνήμηρ σε πολςεπεξεπγαστικά 

σςστήματα 

 

Ειζαγωγή 
 

Οη ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκό από επεμεξγαζηέο/λήκαηα, νη νπνίνη 

κνηξάδνληαη θάπνηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο. Η θαηαζθεπή ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο έρεη κειεηεζεί 

δηεμνδηθά ζε κνλνεπεμεξγαζηηθά ζπζηήκαηα θαη νη δηάθνξεο ιύζεηο πνπ είραλ θξηζεί ωο νη 

απνδνηηθόηεξεο, κεηαθέξζεθαλ ζρεδόλ απηνύζηεο ζηα θαηλνύξηα πνιπεπεμεξγαζηηθά ζπζηήκαηα. Σηα 

λέα όκωο απηά ζπζηήκαηα, ν δηακνηξαζκόο ηωλ αλώηεξωλ επηπέδωλ κλήκεο (L1, L2) από 

πεξηζζόηεξνπο επεμεξγαζηέο/λήκαηα δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη νδεγεί ζηελ εκθάληζε 

θαηλνύξηωλ πξνβιεκάηωλ θαη πξνθιήζεωλ. Έηζη, θξίλεηαη αλαγθαία ε επαλαμηνιόγεζε ηεο θαηαζθεπήο 

ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο θαη ε αλαδήηεζε θαηλνύξηωλ ιύζεωλ ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα, από ηελ πνιηηηθή 

αληηθαηάζηαζεο κέρξη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηεο cache θαη ηνλ ρξόλν πξόζβαζεο (νκνηόκνξθνο ή κε). 

 

κοπόρ 
 

Σθνπόο ηωλ πξνηεηλόκελωλ εξγαζηώλ απνηειεί ε κειέηε θαη αμηνιόγεζε δηαθόξωλ παξακέηξωλ ηεο 

cache, όπωο γηα παξάδεηγκα ε πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο. Η πινπνίεζε κηαο ηππηθήο εξγαζίαο 

πεξηιακβάλεη : 

 Επηινγή θαη κειέηε ηεο παξακέηξνπ (π.ρ. πνιηηηθήο αληηθαηάζηαζεο) 

 Μεηξήζεηο επίδνζεο θαη θαηαγξαθή πξνθίι ιεηηνπξγίαο ηεο cache. 

 Βειηηζηνπνίεζε/ηξνπνπνίεζε ηεο παξακέηξνπ κε ζηόρν ηελ βειηίωζε απόδνζεο 

 Τειηθέο κεηξήζεηο θαη εμαγωγή ζπκπεξαζκάηωλ. 

 

Ελδεηθηηθά ζέκαηα γηα ην Αθ. Έηνο 2010-2011 : 

 

1. «Αξιολόγηζη πολιηικών καηαμεπιζμού ηηρ μνήμηρ ζε πολλαπλούρ επεξεπγαζηέρ» 

 

2. «Αξιολόγηζη και βεληίωζη ηηρ πολιηικήρ ειζόδος (insertion policy) ζηοισείων ζηην cache 

ζε ζςζηήμαηα πολλαπλών επεξεπγαζηών» 

 

3. «Μελέηη και βεληιζηοποίηζη ηων πολιηικών μεηακίνηζηρ (migration policies) δεδομένων 

ζε μια NUMA cache ζε ζύζηημα πολλαπλών επεξεπγαζηών» 
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Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ και γνώζη πος θα αποκηηθεί 
 

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 ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ λέωλ 

πνιπεπεμεξγαζηηθώλ ζπζηεκάηωλ θαζώο θαη ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο 

 

σεηικά Μαθήμαηα 

Αξρηηεθηνληθή Υπνινγηζηώλ 

Πξνεγκέλα Θέκαηα Αξρηηεθηνληθήο Υπνινγηζηώλ  
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