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Αξιοποίηση Μεταευριστικών Μεθόδων για τη Βελτιστοποίηση 
Λογισµικού σε Αρχιτεκτονικές Υψηλής Επίδοσης  

 
Σκοπός 
Σκοπός της προτεινόµενης διπλωµατικής εργασίας είναι η υλοποίηση και χρήση µεταευριστικών 
µεθόδων (νευρωνικά δίκτυα, γενετικοί αλγόριθµοι, µηχανική µάθηση) για την αποδοτική επιλογή 
παραµέτρων κατά τη βελτιστοποίηση λογισµικού σε αρχιτεκτονικές υψηλής επίδοσης. Η εξέλιξη 
των σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων έχει οδηγήσει σε µία πληθώρα αρχιτεκτονικών 
χαρακτηριστικών που επηρεάζουν δραστικά την επίδοσης του λογισµικού. Από την άλλη, τεχνικές 
βελτιστοποίησης λογισµικού περιλαµβάνουν τη ρύθµιση µιας σειράς παραµέτρων ανάλογα µε την 
εφαρµογή, τα δεδοµένα εισόδου και την πλατφόρµα εκτέλεσης. Ενδεικτικά µπορεί να αναφέρει 
κανείς ότι η εφαρµογή του µετασχηµατισµού blocking στον κλασσικό πυρήνα του 
πολλαπλασιασµού πινάκων περιλαµβάνει τρεις παραµέτρους που καθορίζουν το µέγεθος και το 
σχήµα του προς επιλογή block. Η επιλογή των παραµέτρων αυτών επηρεάζει σηµαντικά την 
επίδοση του µετασχηµατισµένου πυρήνα καθώς αλληλεπιδρούν µε την ιεραρχία µνήµης 
(µέγεθος/οργάνωση/επίπεδα κρυφής µνήµης, hardware prefetching κλπ).  
 
Ξεκινώντας από το πρόβληµα της βέλτιστης επιλογής των παραµέτρων του block στον 
πολλαπλασιασµό πινάκων για έναν αριθµό από πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, η προτεινόµενη 
διπλωµατική εργασία θα καταπιαστεί και µε πιο προηγµένες εφαρµογές (π.χ. υπολογιστικοί 
πυρήνες µε αραιούς πίνακες) και πιο σύνθετες πλατφόρµες εκτέλεσης (π.χ. συστοιχίες από 
πολυπύρηνους επεξεργαστές) στοχεύοντας και εκεί στη βέλτιστη επιλογή των παραµέτρων 
βελτιστοποίησης του λογισµικού.  
 

Προαπαιτούµενη γνώση και γνώση που θα αποκτηθεί 
Για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας απαιτείται εξοικείωση µε τη γλώσσα C.  
Κατά την διάρκεια της διπλωµατικής εργασίας θα αποκτηθεί γνώση στον παράλληλο 
προγραµµατισµό και εµπειρία σε θέµατα βελτιστοποίησης κώδικα για πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές 
και συστοιχίες επεξεργαστών. Επίσης θα αποκτηθεί γνώση σε µεταευριστικές µεθόδους 
βελτιστοποίησης και σε εργαλεία στατιστικής επεξεργασίας πειραµατικών αποτελεσµάτων. 
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