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ΜΕΡΟ Α’ 
 

ηόρνο ηoπ κέξνπο απηνύ είλαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο κεραληζκνύο ζπγρξνληζκνύ θαη ηα πξσηόθνιια 

ζπλάθεηαο θξπθήο κλήκεο (cache coherence protocol) ζε ζύγρξνλεο πνιππύξελεο αξρηηεθηνληθέο. Γηα 

ην ζθνπό απηό ζάο δίλεηαη έλαο πνιπλεκαηηθόο θώδηθαο βάζεο πάλσ ζηνλ νπνίνλ ζα πινπνηήζεηε 

δηάθνξνπο κεραληζκνύο ζπγρξνληζκνύ, ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα ζα αμηνινγήζεηε ζε έλα πνιππύξελν 

πξνζνκνηνύκελν ζύζηεκα, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Sniper.  
 

1. Τλοποίηζη μησανιζμών ζςγσπονιζμού 
 

ην εξώηεκα απηό θαιείζηε λα πινπνηήζεηε ηνπο κεραληζκνύο θιεηδώκαηνο Test-and-Set (TAS) θαη 

Test-and-Test-and-Set (TTAS), όπσο ηνπο δηδαρηήθαηε ζηηο αληίζηνηρεο δηαθάλεηεο ηνπ καζήκαηνο.  

 

πγθεθξηκέλα, ζην αξρείν locks_scalability.c δίλεηαη έηνηκνο θώδηθαο C ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηε 

βηβιηνζήθε Pthreads (Posix Threads) γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ λεκάησλ ινγηζκηθνύ. Ο 

θώδηθαο δεκηνπξγεί έλαλ αξηζκό από λήκαηα, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ εθηειεί κηα θξίζηκε πεξηνρή γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό επαλαιήςεσλ. Γηα όια ηα λήκαηα, ε είζνδνο ζηελ θξίζηκε πεξηνρή ειέγρεηαη 

από κία θνηλή κεηαβιεηή θιεηδηνύ. Πξηλ ηελ είζνδν ζηελ πεξηνρή, ην θάζε λήκα εθηειεί ηελ θαηάιιειε 

ξνπηίλα γηα ηελ απόθηεζε ηνπ θιεηδηνύ (lock aqcuire), ώζηε λα εηζέιζεη ζε απηήλ θαη' 

απνθιεηζηηθόηεηα. Μέζα ζηελ θξίζηκε πεξηνρή, ην θάζε λήκα εθηειεί έλαλ dummy cpu-intensive 

ππνινγηζκό. Καηά ηελ έμνδν από απηήλ εθηειεί ηελ θαηάιιειε ξνπηίλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

θιεηδηνύ (lock release). Δίλνληαο ηα θαηάιιεια flags θαηά ηε κεηαγιώηηηζε, κπνξείηε λα παξάμεηε 

θώδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί θιήζεηο ζε θιεηδώκαηα TAS, TTAS ή Pthread mutex (MUTEX). Ο 

ηειεπηαίνο από ηνπο κεραληζκνύο είλαη ήδε πινπνηεκέλνο ζηελ βηβιηνζήθε Pthreads. Εζείο θαιείζηε λα 

πινπνηήζεηε ηηο ξνπηίλεο απόθηεζεο θαη απειεπζέξσζεο θιεηδηνύ γηα ηνπο κεραληζκνύο TAS θαη 

TTAS.   
 

1.1 Υλοποίηζη κλειδωμάηων TAS και TTAS 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ξνπηίλεο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζεηε είλαη νη spin_lock_tas, spin_lock_ttas θαη 

spin_unlock (θνηλή θαη γηα ηνπο 2 κεραληζκνύο). Οη νξηζκνί ηνπο δίλνληαη, εκηηειείο, ζην αξρείν lock.h 

και εζείς θα πρέπει σλοποιήζεηε ηο κσρίως ζώμα ηοσς. ην ίδην αξρείν δίλεηαη ν νξηζκόο ηνπ ηύπνπ 

γηα ηε κεηαβιεηή θιεηδηνύ (spinlock_t), ν νξηζκόο ησλ ζηαζεξώλ πνπ ζεκαηνδνηνύλ αλ ε θξίζηκε 

πεξηνρή είλαη θιεηδσκέλε ή ειεύζεξε (LOCKED, UNLOCKED), θαζώο θαη ν νξηζκόο ηεο ζπλάξηεζεο 

αξρηθνπνίεζεο ηεο κεηαβιεηήο θιεηδηνύ ε νπνία θαιείηαη πξηλ ηε δεκηνπξγία ησλ λεκάησλ.  

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δεηνύκελσλ ξνπηίλσλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλάξηεζεο 

__sync_val_compare_and_swap ηνπ gcc, ε νπνία έρεη ην αθόινπζν signature:  
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int __sync_val_compare_and_swap(int *ptr, int oldval, int newval); 

 

Η ζπλάξηεζε πινπνηεί κία αηνκηθή ιεηηνπξγία compare-and-swap, δειαδή: 

 αηνκηθά { 

  αλ ε ηξέρνπζα ηηκή ηνπ *ptr είλαη oldval, ηόηε γξάςε ηε newval ζηνλ *ptr. 

  ζε θάζε πεξίπησζε επέζηξεςε ηελ παιηά ηηκή ηνπ *ptr 

 }   
 

1.2 Περιγραθή προγράμμαηος  

 
Σν πξόγξακκα locks_scalability.c δέρεηαη ηα εμήο νξίζκαηα γξακκήο εληνιώλ: 

 

 nthreads: ν αξηζκόο ησλ threads πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ 

 iterations: ν αξηζκόο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ ζα εθηειεζηεί ε θξίζηκε πεξηνρή από θάζε λήκα 

 grain_size: θαζνξίδεη ηνλ όγθν ησλ dummy, cpu-intensive ππνινγηζκώλ, θαη θαη’ επέθηαζε ην 

κέγεζνο ηεο θξίζηκεο πεξηνρήο  

 

ηνλ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ θαηάιιεια compile-time directives ηα νπνία νξίδνπλ ηε 

ζπκπεξίιεςε ή όρη θαηά ην ρξόλν κεηαγιώηηηζεο ελόο ηκήκαηνο ηνπ θώδηθα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν 

κπνξνύκε λα ελζσκαηώζνπκε ζε έλα κόλν αξρείν δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα 

directives πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, θαη ε ζεκαζία ηνπο, είλαη ηα εμήο:  

 

 SNIPER | REAL: ελεξγνπνηνύλ ηα θαηάιιεια ηκήκαηα θώδηθα γηα εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηνλ Sniper ή ζε πξαγκαηηθό ζύζηεκα, αληίζηνηρα 

 TAS | TTAS | MUTEX: ελεξγνπνηνύλ ηηο θιήζεηο ζηνπο κεραληζκνύο ζπγρξνληζκνύ TAS, 

TTAS θαη Pthread Mutex, αληίζηνηρα 

 DEBUG: ελεξγνπνηεί ηελ εθηύπσζε debugging κελπκάησλ 
 

ε αξρηθό ζηάδην, ζηε ζπλάξηεζε main γίλνληαη νη απαξαίηεηεο αξρηθνπνηήζεηο, όπσο ε δέζκεπζε 

δνκώλ θαη ε αξρηθνπνίεζε ηεο κεηαβιεηήο θιεηδηνύ. Σα δεδνκέλα εηζόδνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα θάζε 

λήκα μερσξηζηά απνζεθεύνληαη ζηε δνκή targs_t. πγθεθξηκέλα, ε δνκή πεξηιακβάλεη ην πεδίν my_id 

πνπ εθθξάδεη ηελ ηαπηόηεηα ελόο λήκαηνο, θαη αξρηθνπνηείηαη ζε κηα ηηκή μερσξηζηή γηα θάζε λήκα (0 

έσο nthreads-1).  

  

ε δεύηεξε θάζε, αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ησλ λεκάησλ κε ρξήζε ηεο pthread_create. Κάζε λήκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη αξρίδεη θαη εθηειεί ηε ζπλάξηεζε thread_fn. Μέζα ζε απηήλ, ην λήκα αξρηθά ζέηεη ην 

cpu affinity ηνπ, νξίδεη δειαδή ζε έλα bitmask (mask) ην ζύλνιν ησλ cpus ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ 

simulator όπνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο άζθεζεο ζέινπκε κηα "1-1" απεηθόληζε 

αλάκεζα ζηα λήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο δηαζέζηκεο cpus, επνκέλσο θάζε λήκα ζέηεη ην affinity 

ηνπ ζε κία θαη κόλν cpu, απηή πνπ έρεη ην ίδην id κε ην my_id ηνπ. Δειαδή, ην λήκα 0 ζα εθηειεζηεί ζηε 

cpu 0, ην λήκα 1 ζηε cpu 1, θ.ν.θ..  

 

ηε ζπλέρεηα, ηα λήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπγρξνλίδνληαη (pthread_barrier_wait) ώζηε έλα 

από απηά (ην πξώην) λα ελεξγνπνηήζεη ηελ ιεπηνκεξή πξνζνκνίσζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηελ πεξηνρή πνπ καο ελδηαθέξεη  (parmacs_roi_begin), αλ ε εθηέιεζε γίλεηαη ζηνλ Sniper, 

ή λα αξρίζεη ηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο, αλ ε εθηέιεζε γίλεηαη ζε πξαγκαηηθό ζύζηεκα 

(gettimeofday). Αθνινπζεί ν βξόρνο εληόο ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη ε θξίζηκε πεξηνρή, πξνζηαηεπόκελε 

από ηελ εθάζηνηε πινπνίεζε θιεηδώκαηνο. Οκνίσο, αθνύ νινθιεξσζεί ε εθηέιεζε ηα λήκαηα 

ζπγρξνλίδνληαη θαη πάιη ώζηε έλα από απηά λα απελεξγνπνηήζεη ηε ιεπηνκεξή πξνζνκνίσζε ή ηελ 

κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ.  
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1.3 Μεηαγλώηηιζη προγράμμαηος για προζομοίωζη ζηον Sniper 

 

ην tarball πνπ ζαο δίλεηαη ππάξρνπλ ηα αξρεία locks_scalability.c, lock.h θαζώο θαη ην Makefile. Σν 

ηειεπηαίν είλαη ήδε πξνζαξκνζκέλν ώζηε λα παξάγεη θώδηθα γηα πξνζνκνίσζε ζηνλ Sniper. Γηα ηελ 

παξαγσγή θώδηθα πνπ θάλεη ρξήζε ησλ κεραληζκώλ TAS, TTAS ή Pthread Mutex, αξθεί λα ζέζεηε ζην 

Makefile ην LFLAG ζε -DTAS, -DTTAS ή -DMUTEX, αληίζηνηρα, θαη λα δώζεηε ελ ζπλερεία ζηε 

γξακκή εληνιώλ ηελ εληνιή make, ε νπνία παξάγεη ην εθηειέζηκν κε ην όλνκα locks.  
 

 

2. Αξιολόγηζη επίδοζηρ 
 

ε απηό ην κέξνο θαιείζηε λα αμηνινγήζεηε ηηο επηδόζεηο ησλ πινπνηήζεώλ ζαο, ηόζν σο πξνο ηελ 

θιηκαθσζηκόηεηά ηνπο, όζν θαη σο πξνο ηελ ηνπνινγία ησλ λεκάησλ. 

 

2.1 Κλιμακωζιμόηηηα σλοποιήζεων 

 

Με ηνλ όξν κλιμακωζιμόηηηα (scalability) ελλννύκε πόζν θαιά απνδίδεη έλα παξάιιειν πξόγξακκα 

θαζώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ λεκάησλ από ηα νπνία απνηειείηαη. Αθόκα θαη αλ έλα παξάιιειν 

πξόγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα θιηκαθώλεη ηδαληθά (π.ρ. ν ρξόλνο εθηέιεζεο κε N λήκαηα λα 

ηζνύηαη κε 1/N ηνπ ρξόλνπ κε 1 λήκα), ππάξρνπλ δηάθνξνη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ θιηκαθσζηκόηεηά ηνπ πνιύ θάησ ηνπ ηδαληθνύ. Σέηνηνη είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

overhead πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξσηόθνιιν ζπλάθεηαο, ην πεξηνξηζκέλν bandwidth πξόζβαζεο ζηελ 

θύξηα κλήκε, θ.ν.θ.. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ην θόζηνο κηαο ιεηηνπξγίαο ελόο λήκαηνο (π.ρ. πξνζπέιαζε 

κλήκεο) είλαη πνιύ κεγαιύηεξν ζπλήζσο όηαλ ζηελ εθηέιεζε ζπκκεηέρνπλ πνιιά λήκαηα, παξά όηαλ 

ζπκκεηέρνπλ ιίγα.  

 

Ζεηνύκελν ηνπ εξσηήκαηνο απηνύ είλαη ε αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε ηεο θιηκαθσζηκόηεηαο ησλ 

κεραληζκώλ TAS, TTAS θαη Pthread mutex γηα αξηζκνύο λεκάησλ 1,2,4,8,16 θαη 32. Γηα ην ιόγν απηό 

ζα ρξεζηκνπνηήζεηε πξνζνκνησκέλα πνιππύξελα ζπζηήκαηα αληίζηνηρνπ πιήζνπο ππξήλσλ, κε θνηλό 

ραξαθηεξηζηηθό ηελ εμήο πνιηηηθή δηακνηξαζκνύ ησλ caches:  

 

L1 cache ηδησηηθή γηα θάζε ππξήλα 

L2 cache κνηξαδόκελε αλά 4 ππξήλεο ζε θάζε socket (chip) 

L3 cache κνηξαδόκελε από όινπο ηνπο ππξήλεο ζε θάζε 

socket (chip) 

 

 

Κάζε ηέηνην ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί ην MSI πξσηόθνιιν ζπλάθεηαο θξπθήο κλήκεο. Η ηνπνινγία 

θαζελόο θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ.  
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ηα ζπζηήκαηα απηά, θαιείζηε λα εθηειέζεηε πξνζνκνηώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα όινπο ηνπο 

αθόινπζνπο ζπλδπαζκνύο: 

 

 εθδόζεηο πξνγξάκκαηνο: TAS, TTAS, MUTEX 

 iterations: 1000 

 nthreads: 1,2,4,8,16,32 (ζε ζύζηεκα κε ηζάξηζκνπο ππξήλεο) 

 grain_size: 1,10,100 

 

Γηα λα εθηειέζεηε κηα πξνζνκνίσζε, ηξέρεηε ηνλ Sniper κε όξηζκα ην επηζπκεηό εθηειέζηκν σο εμήο:  

 

run-sniper -c <config_script> -n <ncores> -- /path/to/binary/locks <nthreads> 1000 <grain_size> 

 

To configuration script πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε είλαη ην ask3.cfg πνπ δίλεηαη ζην tarball.  
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ΠΡΟΟΧΗ: ν αξηζκόο ησλ λεκάησλ πνπ δίλεηε ζαλ 1
ν
 όξηζκα ζην εθηειέζηκν ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη 

κε ηνλ αξηζκό πνπ δίλεηε ζην όξηζκα -n ηνπ πξνζνκνησηή, ώζηε ην ζύζηεκα πνπ δεκηνπξγεί ν Sniper λα 

έρεη ηζάξηζκνπο ππξήλεο. 

 

2.1.1. Γηα θάζε grain size, δώζηε ην δηάγξακκα ηεο θιηκάθσζεο ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ εθηέιεζεο ηεο 

πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ λεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ x-άμνλα ζα πξέπεη 

λα έρεηε ηνλ αξηζκό ησλ λεκάησλ θαη ζηνλ y-άμνλα ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ζε θύθινπο. ην ίδην 

δηάγξακκα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηηο 3 εθδόζεηο.  

 

2.1.2. Ση ζπκπεξαίλεηε γηα ηελ θιηκάθσζε ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ζε ζρέζε κε ηε θύζε ηεο εθάζηνηε 

πινπνίεζεο; Ση ζπκπεξαίλεηε γηα ηελ θιηκάθσζε ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ζε ζρέζε κε ην grain size;  

Δηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

 

2.1.3. Μεηαγισηηίζηε (ότι κε ην Makefile) ηηο δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο ηνπ θώδηθα γηα πξαγκαηηθό 

ζύζηεκα (π.ρ. γηα ηελ έθδνζε κε TAS δίλεηε: gcc -O0 -Wall -o locks.tas -DTAS -DREAL -lpthread).  

Εθηειέζηε ηα ίδηα πεηξάκαηα κε πξηλ ζε έλα πξαγκαηηθό ζύζηεκα, εθόζνλ απηό δηαζέηεη πνιινύο 

ππξήλεο, ή ζε έλα πνιππύξελν vm πνπ έρεηε ζηνλ okeanos. Χξεζηκνπνηήζηε ηνπο ίδηνπο αξηζκνύο 

λεκάησλ θαη ηα ίδηα grain sizes κε πξηλ. Απηή ηε θνξά δώζηε έλαλ αξθεηά κεγαιύηεξν αξηζκό 

επαλαιήςεσλ ώζηε ν ρξόλνο ηεο εθηέιεζεο λα είλαη επαξθώο κεγάινο γηα λα κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

αθξίβεηα (π.ρ. θξνληίζηε ώζηε ε εθηέιεζε κε 1 λήκα λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθώλ δεπηεξνιέπησλ). 

Δώζηε ηα ίδηα δηαγξάκκαηα κε ην εξώηεκα 2.1.1. Πώο ζπγθξίλεηαη ε θιηκαθσζηκόηεηα ησλ 

δηαθνξεηηθώλ πινπνηήζεσλ ζην πξαγκαηηθό ζύζηεκα ζε ζρέζε κε ην πξνζνκνησκέλν; Δηθαηνινγήζηε 

ηηο απαληήζεηο ζαο.  

 

2.2 Τοπολογία νημάηων 

 

ηόρνο ηνπ εξσηήκαηνο απηνύ είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο θιηκάθσζεο ησλ δηαθόξσλ πινπνηήζεσλ όηαλ ηα 

λήκαηα εθηεινύληαη ζε ππξήλεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην δηακνηξαζκό ησλ πόξσλ.  

 

πγθεθξηκέλα, ζεσξνύκε ηηο εμήο πεηξακαηηθέο παξακέηξνπο: 

 

 εθδόζεηο πξνγξάκκαηνο: TAS, TTAS, MUTEX 

 iterations: 1000 

 nthreads: 4 

 grain_size: 1 

 

θαη εμεηάδνπκε ηηο αθόινπζεο ηνπνινγίεο: 

 

share-all: θαη ηα 4 λήκαηα βξίζθνληαη ζε ππξήλεο κε θνηλή L2 cache  

share-L3: θαη ηα 4 λήκαηα βξίζθνληαη ζε ππξήλεο κε θνηλή L3 cache, αιιά όρη θνηλή L2  

share-nothing: θαη ηα 4 λήκαηα βξίζθνληαη ζε ππξήλεο κε δηαθνξεηηθή L3 cache  

 

 Οη ηνπνινγίεο απηέο θαίλνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα.  
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Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνζνκνηώζεσλ ρξεζηκνπνηήζηε θαη απηή ηε θνξά ην configuration script 

ask3.cfg, όπσο δείμακε ζηελ ελόηεηα 2.1, επαλαθαζνξίδνληαο όκσο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηνπ 

script πνπ νξίδνπλ ηνλ ηξόπν δηακνηξαζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο. 

πγθεθξηκέλα, γηα λα κελ αιιάδεηε ην configuration script, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηνλ sniper όπσο 

δείρλνπκε παξαθάησ πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ νη ζσζηέο ηηκέο ζηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο: 

 

 Γηα ηελ ηνπνινγία share-all:  

run-sniper -c ask3.cfg -n 4  \ 

-g --perf_model/l1_icache/shared_cores=1 \ 

-g --perf_model/l1_dcache/shared_cores=1 \ 

-g --perf_model/l2_cache/shared_cores=4 \ 

-g --perf_model/l3_cache/shared_cores=4 \ 

-g --perf_model/dram/controllers_interleaving=4  \ 

-- /path/to/binary/locks 4 1000 1 

 

 Γηα ηελ ηνπνινγία share-L3:  

run-sniper -c ask3.cfg -n 4  \ 

-g --perf_model/l1_icache/shared_cores=1 \ 

-g --perf_model/l1_dcache/shared_cores=1 \ 

-g --perf_model/l2_cache/shared_cores=1 \ 

-g --perf_model/l3_cache/shared_cores=4 \ 

-g --perf_model/dram/controllers_interleaving=4  \ 

-- /path/to/binary/locks 4 1000 1 

 

 Γηα ηελ ηνπνινγία share-nothing:  

run-sniper -c ask3.cfg -n 4  \ 

-g --perf_model/l1_icache/shared_cores=1 \ 
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-g --perf_model/l1_dcache/shared_cores=1 \ 

-g --perf_model/l2_cache/shared_cores=1 \ 

-g --perf_model/l3_cache/shared_cores=1 \ 

-g --perf_model/dram/controllers_interleaving=1 \ 

-- /path/to/binary/locks 4 1000 1 

 

2.2.1. Γηα ηηο παξαπάλσ ηνπνινγίεο, δώζηε ζε έλα δηάγξακκα ην ζπλνιηθό ρξόλν εθηέιεζεο ηεο 

πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο γηα όιεο ηηο πινπνηήζεηο. Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηελ απόδνζε ησλ 

κεραληζκώλ ζπγρξνληζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνινγία ησλ λεκάησλ; Δηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο 

ζαο.  

 

 

ΜΕΡΟ Β’ (Θέκαηα Σεπηέκβξηνο 2012) 

 

Θεσξήζηε έλα πνιπεπεμεξγαζηηθό ζύζηεκα θνηλήο κλήκεο 3 επεμεξγαζηώλ, θαζώο θαη ηνλ αθόινπζν 

θώδηθα γηα 3 δηεξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη παξάιιεια ζην ζύζηεκα. Οη κεηαβιεηέο A θαη flag είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζηελ θνηλή κλήκε, κε αξρηθή ηηκή ίζε κε 0.  

 

P1 P2 P3 

1a: A = 1 

1b: print flag 

2a: while ( flag == 0 ) ; 

2b: print A 

3a: flag = 1 

3b: print A 

 

i) Θεσξώληαο όηη θάζε γξακκή ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα εθηειείηαη αηνκηθά, βξείηε πνηνη ζπλδπαζκνί 

εθηππώζεσλ ζηνπο 3 επεμεξγαζηέο είλαη αθνινπζηαθά ζπλεπείο (sequentially consistent) θαη πνηνη όρη. 

Εμεγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο δείρλνληαο πώο κπνξνύλ λα παξαρζνύλ ή πώο παξαβηάδνπλ ην SC. 

ii)  Θεσξήζηε όηη ην ζύζηεκα πινπνηεί ην πιένλ relaxed memory model (π.ρ. RMO). Πνηνη από ηνπο 

ζπλδπαζκνύο ηνπ εξσηήκαηνο (i) πνπ δελ επηηξέπνληαη ζην SC, κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ηώξα; 

Επηιέμηε έλαλ από απηνύο θαη εηζάγεηε ηνλ ειάρηζην αξηζκό εληνιώλ memory fence ζηνλ παξαπάλσ 

θώδηθα ώζηε λα απνηξέπεηαη ε εκθάληζή ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαδνηέν ηεο άζθεζεο ζα είλαη έλα ειεθηξνληθό θείκελν (pdf, doc ή odt) κε όιεο ηηο δεηνύκελεο 

απαληήζεηο, ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ κώδικα ποσ σλοποιήζαηε. Σην ειεθηξνληθό θείκελν λα 

αλαθέξεηε ζηελ αξρή ηα ζηνηρεία ζαο (Όλνκα, Επώλπκν, ΑΜ). Η άζθεζε λα παξαδνζεί ειεθηξνληθά ζηελ 

ηζηνζειίδα:  

 
http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/advcomparch/submit  

 
Δνπιέςηε αηνκηθά. Έρεη ηδηαίηεξε αμία γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε κόλνη ζαο ηελ 

εξγαζία. Μελ πξνζπαζήζεηε λα ηελ αληηγξάςεηε από άιινπο ζπκθνηηεηέο ζαο. 
 

Μελ αθήζεηε ηελ εξγαζία γηα ην ηειεπηαίν Σαββαηνθύξηαθν, απαηηεί αξθεηό ρξόλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
benchmarks, μεθηλήζηε ακέζσο! 

 

http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/advcomparch/submit

