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Τελική Ζμεπομηνία Παπάδοζηρ:  15/06/2014  

 

1. Σκοπόρ ηηρ άζκηζηρ 
 
Σθνπό ηεο άζθεζεο απνηειεί ε εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ηνπ “Sniper Multicore 
Simulator”, θαζώο θαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο δηαθόξσλ παξακέηξσλ ηεο ηεξαξρίαο ηεο κλήκεο ζηελ 

απόδνζε ησλ δηαθόξσλ εθαξκνγώλ. Πεξηζζόηεξν πιηθό (παξνπζηάζεηο, θώδηθα, manual θηι) γηα ηνλ 
πξνζνκνησηή κπνξείηε λα βξείηε εδώ: 

 
http://snipersim.org/w/The_Sniper_Multi-Core_Simulator 

 

2. Χπήζη ηος πποζομοιωηή ζηιρ εικονικέρ μησανέρ ηος ~okeanos  
 
2.1 Δγγπαθή ζηην ςπηπεζία ηος ~okeanos 
 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πξνζνκνησηή ζαο πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

~okeanos. Μεηά ηελ εγγξαθή ζαο κπνξείηε λα γίλεηε κέιε ηνπ project advcomparch14.cslab.ece.ntua.gr 
(Dashboard → Projects → join a project). Η ζπκκεηνρή ζην project δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά ζαο 

εμαζθαιίδεη 2 extra VMs γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. 
 
Αληίζηνηρα, δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε εγγξαθή ζην ~okeanos, θαζώο κπνξείηε λα θαηεβάζεηε θαη λα 

εγθαηαζηήζεηε ηνλ πξνζνκνησηή ζην κεράλεκα ζαο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη ζην site ηνπ 
πξνζνκνησηή. 

 
2.2 Γημιοςπγία καηάλληλος VM 
 

Ο πξνζνκνησηήο είλαη πξνεγθαηεζηεκέλνο ζην public image “Advcomparch@CSLab 2013-2014”. Γηα λα 
δεκηνπξγήζεηε ην θαηάιιειν VM, πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 
1. New Machine + 
2. Image type : Public 

3. Δπηινγή ηνπ image “Advcomparch@CSLab 2013-2014” (confirm → next) 
4. Δπηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ κεραλήκαηνο. Αλ είζηε κέιε ηνπ project έρεηε πξόζβαζε ζε 8 

CPUs, 8GB RAM θαη 20GB disk ηα νπνία κπνξείηε λα κνηξάζεηε ην πνιύ ζε 2 VMs.  
 
Μόιηο νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ VM κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζε απηό είηε κε ssh είηε από γξαθηθό 

πεξηβάιινλ. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε λα βξείηε εδώ: 
 

https://okeanos.grnet.gr/support/user-guide/cyclades-how-do-i-connect-to-a-vm/ 

http://snipersim.org/w/The_Sniper_Multi-Core_Simulator
https://okeanos.grnet.gr/support/user-guide/cyclades-how-do-i-connect-to-a-vm/
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2.3 Χπήζη πποζομοιωηή 

 

Σην home directory ηνπ VM ζαο (/home/user) ππάξρεη ν θάθεινο advcomparch: 
 
user@snf-xxx:~/advcomparch$ ll 

total 20 

drwxrwxr-x  5 user user 4096 May 27 14:44 ./ 

drwxr-xr-x 23 user user 4096 May 28 16:30 ../ 

drwxr-xr-x  9 user user 4096 May 27 14:53 benchmarks/ 

drwxr-xr-x  2 user user 4096 May 27 14:53 script_templates/ 

drwxr-xr-x 16 user user 4096 May 27 15:18 sniper/ 

 

Σην θάθειν sniper βξίζθεηαη ν πξνζνκνησηήο (source, scripts, tools θηι), ζην θάθειν script_templates 
ππάξρνπλ παξαδείγκαηα ζηα νπνία κπνξείηε λα ζηεξηρηείηε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεηε θαηάιιεια 

scripts γηα ηηο αλάγθεο ηεο άζθεζεο, ελώ ζην θάθειν benchmarks βξίζθνληαη ηα κεηξνπξνγξάκκαηα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηηο αζθήζεηο. Μαδί κε ηα απηά ππάξρεη θαη ην script run-sniper, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ benchmarks. 
 

user@snf-xxx:~/advcomparch/benchmarks$ ./run-sniper  

Run benchmark under the Sniper simulator 

Usage: 

  ./run-sniper  -p <program>  -i <inputsize (test)> -n <ncores (1)>  -m <machines (1)>  

-d <outputdir (.)>  -c <config-file>  -r <sniper-root-dir>  -g <options> 

Benchmarks: 

  splash2: 

    splash2-barnes splash2-cholesky splash2-fft splash2-fft_O0 splash2-fft_O1 splash2-

fft_O2 splash2-fft_O3 splash2-fft_forever splash2-fft_rep2 splash2-fmm splash2-lu.cont 

splash2-lu.ncont splash2-ocean.cont splash2-ocean.ncont splash2-radiosity splash2-radix 

splash2-raytrace splash2-raytrace_opt splash2-volrend splash2-water.nsq splash2-

water.sp splash2-barnes-scale splash2-fft-scale splash2-fmm-scale splash2-lu.cont-scale 

splash2-lu.ncont-scale splash2-ocean.cont-scale splash2-radix-scale splash2-water.nsq-

scale 

  parsec: 

    parsec-blackscholes parsec-bodytrack parsec-canneal parsec-dedup parsec-facesim 

parsec-ferret parsec-fluidanimate parsec-freqmine parsec-raytrace parsec-streamcluster 

parsec-swaptions parsec-vips parsec-x264 

  local: 

    local-pi 
 
Από ηηο παξακέηξνπο πνπ δέρεηαη απηό ην script καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο νη εμήο: 

 

 -p <program>  : ην benchmark πνπ πξνζνκνηώλνπκε 

 -i <inputsize>   : ην κέγεζνο ηνπ input γηα ην benchmark 

 -n <ncores>      : o αξηζκόο ησλ cores πνπ πξνζνκνηώλνπκε 

 -d <outputdir>  : ν θάθεινο ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεπηνύλ ηα ζηαηηζηηθά ηεο πξνζνκνίσζεο  

 -c <config-file> : ην αξρείν κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζνκνηώλνπκε 

 --viz   : ελεξγνπνηεί ηα visualizations γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο 
 

 
2.3.1 Παπαμεηποποίηζη ζςζηήμαηορ 

 

Η παξακεηξνπνίεζε ησλ πξνζνκνησκέλσλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ config files, ηα νπνία 
βξίζθνληαη ζην θάθειν advcomparch/sniper/config. Δθεί βξίζθνληαη ηα configurations γηα δηάθνξνπο 

επεμεξγαζηέο, θαζώο θαη απηό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο άζθεζεο, ην advcomp.cfg. 
Μέζα ζην config file νξίδνληαη δηάθνξεο παξάκεηξνη ηνπ επεμεξγαζηή όπσο ε ζπρλόηεηα, ην issue width, ν 

branch predictor θαη ε ηεξαξρία κλήκεο. Γηα παξάδεηγκα, ην παξαθάησ θνκκάηη νξίδεη ηε L1 data cache: 



Άζθεζε 1ε  

 

Εργαστήριο Τπολογιστικών σστημάτων-www.cslab.ece.ntua.gr                       3                                                  Ακ. έτος 2013-2014 

[perf_model/l1_dcache] 

perfect = false 

cache_block_size = 64 

cache_size = 32 

associativity = 8 

address_hash = mask 

replacement_policy = lru 

data_access_time = 4 

tags_access_time = 1 

perf_model_type = parallel 

writethrough = 0 

shared_cores = 1 

 

Σπγθεθξηκέλα, νξίδεη κηα L1 data cache κεγέζνπο 32ΚΒ, 8-way set associative, κε block κεγέζνπο 64 bytes, 
ε νπνία είλαη write-back θαη ρξεζηκνπνηεί πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο LRU. Όζεο παξάκεηξνη δελ νξίδνληαη 

ζην αξρείν απηό, νξίδνληαη ζην base.cfg, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πξνζνκνίσζε από ην run-sniper. 
Σε θάζε εθηέιεζε κηαο πξνζνκνίσζεο δεκηνπξγείηαη ζην θάθειν ησλ απνηειεζκάησλ ην αξρείν sim.cfg, ην 
νπνίν πεξηέρεη αλαιπηηθά όιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 
2.3.2 Σηαηιζηικά Πποζομοίωζηρ 

 
Κάζε πξνζνκνίσζε απνζεθεύεη ηα ζηαηηζηηθά πνπ παξαθνινπζεί ζηνλ θάθειν ησλ απνηειεζκάησλ. 
Σπγθεθξηκέλα δεκηνπξγεί 2 αξρεία ηα sim.out θαη sim.stats.sqlite. Τν πξώην πεξηέρεη κηα πεξίιεςε ησλ πην 

ζεκαληηθώλ ζηαηηζηηθώλ θαη αθνξά νιόθιεξε ηελ πξνζνκνίσζε. Γηα παξάδεηγκα: 
 
user@snf-xxx:~/advcomparch/benchmarks/parsec-blackscholes$ cat sim.out 

                              | Core 0     

  Instructions                |  226192675 

  Cycles                      |  188677065 

  Time                        |   70931228 

Branch predictor stats        |            

  num correct                 |   11209611 

  num incorrect               |     398124 

  misprediction rate          |      3.43% 

  mpki                        |       1.76 

Cache Summary                 |            

  Cache L1-I                  |            

    num cache accesses        |   25511080 

    num cache misses          |        180 

    miss rate                 |      0.00% 

    mpki                      |       0.00 

  Cache L1-D                  |            

    num cache accesses        |   63675354 

    num cache misses          |     236626 

    miss rate                 |      0.37% 

    mpki                      |       1.05 

  Cache L2                    |            

    num cache accesses        |     236834 

    num cache misses          |        707 

    miss rate                 |      0.30% 

    mpki                      |       0.00 

DRAM summary                  |            

  num dram accesses           |        708 

  average dram access latency |      60.29 

  average dram queueing delay |       6.86 

 
 
Τν δεύηεξν αξρείν πεξηιακβάλεη πην αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά, ηα νπνία κπνξείηε λα πξνζπειάζεηε 

ρξεζηκνπνηώληαο ην script dumpstats.py. 
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user@snf-xxx:~/advcomparch/benchmarks/parsec-blackscholes$ dumpstats.py -h 

Usage: /home/user/advcomparch/sniper/tools/dumpstats.py [-h (help)] [-l|--list | -t|--

topology | -m|--markers] [--partial <section-start>:<section-end> (default: roi-

begin:roi-end)]  [-d <resultsdir (default: .)>] 

 

Ο sniper έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύεη ηα ζηαηηζηηθά όρη κόλν γηα νιόθιεξε ηελ πξνζνκνίσζε, αιιά 
θαη ζε ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα (π.ρ. θάζε 10000 εληνιέο ή θύθινπο). Τα ζηαηηζηηθά απηά απνζεθεύνληαη 

επίζεο ζην sim.stats.sqlite θαη κπνξείηε λα ηα πξνζπειάζεηε ρξεζηκνπνηώληαο ην script 
advcomparch_dumpstats.py. 
 
user@snf-xxx:~/advcomparch/benchmarks/parsec_blackscholes$ advcomparch_dumpstats.py -h 

Usage: /home/user/advcomparch/sniper/tools/advcomparch_dumpstats.py [-h (help) |-l 

(list stat points)] [--statsWindow=<stat_interval> (print stats for intervals>= 

stat_interval, 0 for whole run] 

--core : stats for core 

--L1I  : stats for L1-Icache 

--L1D  : stats for L1-Dcache 

--L2   : stats for L2 cache 

 
2.3.3 Μεηποππογπάμμαηα 

 

Ο sniper κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ benchmarks. Σην image πνπ 
ρξεζηκνπνηήζαηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ VM ζαο έρνπκε ήδε εγθαηαζηήζεη ηα splash θαη parsec 

benchmarks όπσο απηά δίλνληαη ζην site ηνπ simulator. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα benchmarks απηά 
κπνξείηε λα βξείηε εδώ: 

 

http://www-flash.stanford.edu/apps/SPLASH/ 
http://www.capsl.udel.edu/splash/index.html 

http://parsec.cs.princeton.edu/ 
 
Τξέρνληαο ην script run-sniper κπνξείηε λα δείηε αλαιπηηθά ηα benchmarks ηα νπνία κπνξεί λα εθηειέζεη ν 

πξνζνκνησηήο. Σε απηή ηελ άζθεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεηε benchmarks από ηα parsec. O θώδηθαο ηνπο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια, ώζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα πξνζνκνησζεί αλαιπηηθά νιόθιεξε ε εθαξκνγή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ νξηζηεί νη πεξηνρέο ηνπ θώδηθα πνπ καο ελδηαθέξνπλ (Regions Of Interest, ROI) θαη 
πξνζνκνηώλνληαη κε αθξίβεηα ελώ ζηηο ππόινηπεο ε πξνζνκνίσζε είλαη κε αθξηβήο αιιά πνιύ γξήγνξε. 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ άζθεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα παξαθάησ benchmarks: 
 

1. parsec-blackscholes 
2. parsec-canneal 
3. parsec-dedup 

4. parsec-fluidanimate 
5. parsec-freqmine  

6. parsec-streamcluster 
7. parsec-swaptions 
8. parsec-vips 

 
 

 
Όια ηα benchmarks ζα πξέπεη λα εθηειεζηνύλ κε input size small. 

 

 
 

http://www-flash.stanford.edu/apps/SPLASH/
http://www.capsl.udel.edu/splash/index.html
http://parsec.cs.princeton.edu/
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3. Πποζομοίωζη Ηεπαπσίαρ Μνήμηρ 

 
3.1 Οπιζμόρ ηηρ ιεπαπσίαρ μνήμηρ 

 

Η ηεξαξρία θξπθήο κλήκεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο άζθεζεο απεηθνλίδεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα:  
 

 

 
 

 

Γηα θάζε πξνζνκνίσζε ζα πξέπεη λα κεηαβάιεηε αλάινγα ηηο παξακέηξνπο ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο κε βάζε ηα 
δεηνύκελα ηεο άζθεζεο. 

 
3.2 Γιαδικαζία ζςλλογήρ ζηαηιζηικών  

 

Σηελ άζθεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα parsec benchmarks κε κέγεζνο εηζόδνπ small. Πξνθεηκέλνπ λα 
απνθηήζεηε ηα απαξαίηεηα ζηαηηζηηθά, ζα πξέπεη λα νξίζεηε ζηελ πξνζνκνίσζε λα ηα απνζεθεύεη θάζε 

10Μ εληνιέο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ script periodicins-stats, ην νπνίν δίλεηαη ζαλ όξηζκα ζην 
run-sniper. Παξάδεηγκα ρξήζεο κπνξείηε λα βξείηε ζην Παξάξηεκα B, θαζώο θαη ζην θάθειν 
script_templates. 
 

 

4. Πειπαμαηική Αξιολόγηζη 
 
Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, ζα δηεξεπλεζεί αξρηθά ε επίδξαζε ησλ βαζηθόηεξσλ παξακέηξσλ ηεξαξρίαο 

θξπθήο κλήκεο ζηελ απόδνζε ηεο εθαξκνγήο. Σε δεύηεξε θάζε, ζα δηεξεπλεζεί γηα κία ζπγθεθξηκέλε 
παξακεηξνπνίεζε ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο ν ηξόπνο πνπ κεηαβάιινληαη δηάθνξεο κεηξηθέο απόδνζεο ζην 

ρξόλν. Τα πεηξάκαηα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα εθηειέζεηε παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  
 
4.1 Μελέηη επίδπαζηρ παπαμέηπων ιεπαπσίαρ μνήμηρ ζηην απόδοζη ηηρ εθαπμογήρ  
 

4.1.1 L1 cache 

 

Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εμεηάδνληαη ζην πείξακα απηό, νη παξάκεηξνη ηεο L2 cache ζα δηαηεξεζνύλ 
ζηαζεξέο θαη ίζεο κε ηηο default παξακέηξνπο (όπσο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα A). 

 

 Γηα ηηο L1 instruction θαη data caches ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην configuration πνπ δίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα A, αιιάδνληαο θαηάιιεια ην associativity θαη ην κέγεζνο ώζηε λα εθηειέζεηε ηα 
benchmarks γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 
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L1 size L1 associativity 

16K 4 

32K 4 

32K 8 

64K 4 

64K 8 

128K 8 

 

 Δθηειέζηε ηα benchmarks γηα ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνύο size θαη associativity γηα 
cache_block_size 32 θαη 128.  

 

L1 size L1 associativity 

16K 4 

32K 4 

64K 4 

 

4.1.2 L2 cache 

 

Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζα εμεηαζηνύλ εδώ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε L1 instruction θαη data caches όπσο 
δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Α, νξίδνληαο ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο ώζηε λα είλαη 8-way associative, 32KB 
κε κέγεζνο block 64.  

 

 Γηα ηε L2 ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην configuration πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα A, αιιάδνληαο 

θαηάιιεια ην associativity θαη ην κέγεζνο ώζηε λα εθηειέζηε ηα benchmarks γηα ηηο παξαθάησ 
πεξηπηώζεηο: 

L2 size L2 associativity 

256K 4 

512K 4 

512K 8 

1024K 8 

1024K 16 

2048K 8 

2048K 16 

 

 Δθηειέζηε ηα benchmarks γηα ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνύο size θαη associativity γηα 
cache_block_size  64 θαη 256.  

 

L2 size L2 associativity 

512K 8 

1024K 8 

2048K 8 
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4.1.3 Εηηούμενο 

 

Σαλ βαζηθή κεηξηθή απόδνζεο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην IPC (Instructions Per Cycle). Με ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
ν θύθινο κεραλήο θαη ν εθηεινύκελνο αξηζκόο εληνιώλ παξακέλνπλ ζηαζεξνί  θάζε θνξά, κεγαιύηεξεο 

ηηκέο ζην IPC ππνδεηθλύνπλ θαιύηεξε απόδνζε (ζημείυζη: αςηό ιζσύει μόνο ζηα πλαίζια ηηρ πποζομοίυζηρ. 
Σηην ππάξη, οι διάθοπερ ηποποποιήζειρ ζηα μικποαπσιηεκηονικά σαπακηηπιζηικά ηος επεξεπγαζηή επιθέποςν 
ζςνήθυρ αλλαγέρ και ζηην διάπκεια ηος κύκλος πολογιού). 

 
Γηα θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο κειεηήζηε ηηο κεηαβνιέο ζην IPC θαη ζην miss rate ηεο cache 

ηεο νπνίαο ηηο παξακέηξνπο κεηαβάιιεηε. Παξνπζηάζηε ζε γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηηο κεηαβνιέο απηέο γηα 
θάζε πεξίπησζε. Σπλνςίζηε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ εξσηεκάησλ. Πνηεο από ηηο παξακέηξνπο 
πνπ εμεηάζαηε έρνπλ ηε κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηελ απόδνζε; Χρησιμοποιήστε τα στατιστικά για ολόκληρη 

την προσομοίωση (από την αρχή ως το τέλος). 
 

4.2 Μελέηη μεηαβολήρ μεηπικών απόδοζηρ ζηο σπόνο 
 

Σηα πξνεγνύκελα εξσηήκαηα εμεηάζαηε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο απόδνζεο θάζε εθαξκνγήο γηα νιόθιεξε ηελ 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο όπσο απηή έρεη νξηζηεί ζηνλ θώδηθα ηεο θάζε εθαξκνγήο. Σην εξώηεκα απηό 
θαιείζηε λα κειεηήζεηε ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθαξκνγώλ, εμεηάδνληαο ηνλ ηξόπν πνπ νη δηάθνξεο 

κεηξηθέο απόδνζεο κεηαβάιινληαη ζην ρξόλν.  
 
Οη πξνζνκνηώζεηο πνπ εθηειέζαηε γηα ηα πξνεγνύκελα εξσηήκαηα απνζήθεπαλ ζηαηηζηηθά θάζε 10Μ 

εληνιέο. Γηαιέμηε έλα configuration (π.ρ. L2 8-way, 2048KB, block size 128) θαη κειεηήζηε ηε δπλακηθή 
ζπκπεξηθνξά ησλ κεηξηθώλ απόδνζεο (IPC, miss rates) γηα ηα benchmarks. Γηα θάζε κία κεηξηθή απόδνζεο 

ρξεζηκνπνηήζηε έλα δηάγξακκα πνπ ζα έρεη ζηνλ x άμνλα ην ρξόλν (ζηελ νπζία ηνλ αξηζκό ησλ εληνιώλ ζην 
θάζε ζεκείν πνπ απνζεθεύηεθαλ απνηειέζκαηα) θαη ζηνλ y ηελ ηηκή ηεο κεηξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα δείμεηε 
ηε δπλακηθή κεηαβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθήο ζην ρξόλν. 

 
Τη ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε; Καηά πόζν ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξαηε ζην εξώηεκα 4.1 γηα ηελ ίδηα 

παξακεηξνπνίεζε ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο, αληαπνθξίλνληαη ζηελ εθηέιεζε ησλ πξώησλ 10Μ ή ησλ πξώησλ 
100Μ εληνιώλ; Αληηπξνζσπεύνπλ νη πην «ζύληνκεο» απηέο πξνζνκνηώζεηο ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά θάζε 
εθαξκνγήο; 
 

 

 

 

 

Παπαδοηέο ηηρ άζκηζηρ θα είναι ένα ηλεκηπονικό κείμενο (pdf, doc ή odt). Σηο ηλεκηπονικό κείμενο να 

αναθέπεηε ζηην απσή ηα ζηοισεία ζαρ (Όνομα, Επώνςμο, ΑΜ). Η άζκηζη να παπαδοθεί ηλεκηπονικά ζηην 
ιζηοζελίδα:  

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

Δοςλέτηε αηομικά. Έσει ιδιαίηεπη αξία για ηην καηανόηζη ηος μαθήμαηορ να κάνεηε μόνοι ζαρ ηην επγαζία. 
Μην ηην ανηιγπάτεηε από άλλοςρ ζςμθοιηηηέρ ζαρ. 

 
Μην αθήζεηε ηην επγαζία για ηο ηελεςηαίο Σαββαηοκύπιακο, απαιηεί απκεηό σπόνο για ηην εκηέλεζη ηυν 

benchmarks, ξεκινήζηε αμέζυρ! 
 

http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/advcomparch/submit
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Παπάπηημα A: Απσικοί παπάμεηποι ιεπαπσίαρ μνήμηρ (~/advcomparch/sniper/config/advcomp.cfg) 
 

# Κομμάτι του αρχείου advcomp.cfg 

 

[perf_model/cache] 

levels = 2 

 

[perf_model/l1_icache] 

perfect = false 

cache_block_size = 64 

cache_size = 32 

associativity = 4 

address_hash = mask 

replacement_policy = lru 

data_access_time = 4 

tags_access_time = 1 

perf_model_type = parallel 

writethrough = 0 

shared_cores = 1 

 

[perf_model/l1_dcache] 

perfect = false 

cache_block_size = 64 

cache_size = 32 

associativity = 8 

address_hash = mask 

replacement_policy = lru 

data_access_time = 4 

tags_access_time = 1 

perf_model_type = parallel 

writethrough = 0 

shared_cores = 1 

 

[perf_model/l2_cache] 

perfect = false 

cache_block_size = 128 

cache_size = 1024 

associativity = 8 

address_hash = mask 

replacement_policy = lru 

data_access_time = 8  

tags_access_time = 3 

writeback_time = 50 # L3 hit time will be added 

perf_model_type = parallel 

writethrough = 0 

shared_cores = 1 

 

[perf_model/dram_directory] 

# total_entries = number of entries per directory controller. 

total_entries = 1048576 

associativity = 16 

directory_type = full_map 

home_lookup_param = 7 
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Παπάπηημα Β: ~/advcomparch/script_templates/run_l1.sh 
 

#!/bin/bash 

 

BENCH="parsec-blackscholes " 

INPUT_SIZE="small" 

INS=10000000 

 

temp=`mktemp` 

 

for L1_size in 32 64 128; do 

 ## Change L1 cache size in config file and save it. 

 conf=$GRAPHITE_ROOT/config/advcomp.cfg 

 awk -f change_L1_cache_size.awk -v cache_size=${L1_size} $conf > $temp 

 cp $temp $conf 

 

 ## Run each benchmark, and print a message on error.  

 $BENCHMARKS_ROOT/run-sniper -p ${BENCH} -i ${INPUT_SIZE} -n 1 -d 

$BENCHMARKS_ROOT/${BENCH}_L1${L1_size}.sim -c $conf -s periodicins-stats:$INS 

  

done 
 


