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Γενική περιγραφή

• Τα ϑέµατα των διπλωµατικών αφορούν κατά κύριο λόγο στη µελέτη και στην αξιολόγηση υ-
παρχόντων µεθόδων και εργαλείων για τον Επιστηµονικό Υπολογισµό και στην ανάπτυξη και
υλοποίηση νέων.

• Βασικοί συνεργάτες στις ∆.Ε. είναι ο ∆ρ. Ι. Βενέτης και η κα. Ε.-Μ. Κοντοπούλου. Επιπλέον
υπάρχει περίπτωση συνεργασιών µε άλλους ερευνητές σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα στο εξωτερικό.

• Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε άµεσα µε τον επιβλέποντα.

• Τυπικοί στόχοι στο τέλος είναι η υλοποίηση µεθόδων, η συστηµατική αξιολόγησή τους, η δυ-
νατότητα χρήσης των αποτελεσµάτων από την κοινότητα, καθώς και γραπτή και προφορική
παρουσίασή τους σε επίπεδο επιστηµονικού ϕόρουµ (συνέδριο, επιστηµονικό περιοδικό, κ.λπ.)
Στο παρελθόν, ορισµένες από τις εργασίες οδήγησαν σε πολύ αξιόλογες δηµοσιεύσεις και λογι-
σµικό.

Το πιο σηµαντικό είναι να είστε εσείς περήφανοι για το αποτέλεσµα της εργασίας η οποία

σηµατοδοτεί µε δηµιουργικό τρόπο την κορωνίδα του πολυετούς µόχθου σας στο Τµήµα.

Προϋποθέσεις για την εκπόνηση µιας καλής διπλωµατικής: α) Να σας ενδιαφέρουν οι προτει-
νόµενες ϑεµατικές περιοχές. Σε γενικές γραµµές, αυτές αφορούν στη µελέτη, στο σχεδιασµό και στην
υλοποίηση νέων αλγορίθµων σε ϐιβλιοθήκες και περιβάλλοντα για σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα.
∆εν αποτελεί έκπληξη ϐεβαίως ότι πολλά αφορούν σε υπολογισµούς µε µητρώα !

ϐ) Να έχετε κατανοήσει την ύλη των σχετικών µαθηµάτων και να σας ενδιαφέρουν οι υλοποιήσεις.
Αν έχετε πετύχει καλή επίδοση σε αυτά ή έχετε ασχοληθεί σοβαρά και σας ενδιέφεραν οι εργασίες που
δόθηκαν στον Επιστηµονικό Υπολογισµό, ϑεµελιώνεται µια πολύ καλή προοπτική για καλά αποτελέ-
σµατα. Αρκετά ϑέµατα αφορούν στην παράλληλη επεξεργασία, και στην ανάκτηση πληροφορίας. Σε
κάθε διπλωµατική, σηµαντικό ϱόλο ϑα έχουν οι υλοποιήσεις.

γ) Στις περισσότερες εργασίες χρειάζεται να έχετε τη διάθεση να προγραµµατίσετε. Το περιβάλλον
εξαρτάται από τη ∆.Ε. αλλά συνήθως πρόκειται για MATLAB, C και Python.

Προσοχή: Οι παρακάτω εκφωνήσεις δίνουν ένα γενικό πλαίσιο και µπορεί να τροποποιηθούν µετά

από τη συνάντηση µε τον κ. Γαλλόπουλο.
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Επιστηµονικοί υπολογισµοί και παράλληλη επεξεργασία

1 Αλγόριθµοι και παράλληλος υπολογισµός σε CUDA

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια στροφή των κατασκευαστών καρτών γραφικών να συµπεριλά-
ϐουν χαρακτηριστικά στα προϊόντα τους που ϑα τα καθιστά δυνατούς συνεπεξεργαστές στην επίλυση
γενικότερων υπολογιστικών προβληµάτων και όχι µόνο προβληµάτων γραφικών. Χαρακτηριστικό πα-
ϱάδειγµα αποτελεί η κάρτα NVIDIA Tesla K20X µε 2688 πυρήνες. Σηµαντικές προσπάθειες έχουν
γίνει και ως προς την ευκολία προγραµµατισµού αυτών των συστηµάτων. Το µοντέλο προγραµµατι-
σµού CUDA επεκτείνει την γλώσσα προγραµµατισµού C για την διευκόλυνση του προγραµµατισµού
των παραπάνω καρτών.

Στη ∆.Ε. αυτή εργασία ενδιαφέρει η διερεύνηση παράλληλων αλγορίθµων για ένα από τα παρακάτω
προβλήµατα (υπάρχει περίπτωση εκπόνησης περισσοτέρων της µίας διπλωµατικής):

1. Μέθοδοι για την ταχεία παράλληλη επίλυση µεγάλων γραµµικών συστηµάτων µε δοµή Ϲώνης
(banded). Πολλά µητρώα σε προσοµοιώσεις έχουν τέτοια δοµή ή µπορεί να µετατραπούν σε µη-
τρώα µε παρόµοια δοµή µετά από αναδιάταξη γραµµών και στηλών, PAQ, ή να έχουν παραπλή-
σια δοµή, PAQ+E για κάποιο «µικρό» E. Εποµένως, µέθοδοι για τη διαχείριση τέτοιων µητρώων
αποκτούν µεγάλο ενδιαφέρον. Ο Spike είναι ένας πολύ σηµαντικός αλγόριθµος για την παράλ-
ληλη επίλυση τέτοιων συστηµάτων. Χρησιµοποιείται επίσης ως προρυθµιστής (preconditioner)
για την επιτάχυνση επαναληπτικών επιλυτών. Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας Ϲητείται
η ενοποίηση δύο τεχνολογιών αιχµής: η υλοποίηση αλγορίθµων µε χρήση της CUDA για την
επίλυση συστηµάτων µε µητρώα Ϲώνης µε έµφαση στον Spike και η αξιολόγηση των ευρηµάτων.
Στόχος είναι να αξιοποιούνται οι δυνατότητες παραλληλισµού που παρέχουν οι κάρτες γραφικών
και η συστηµατική σύγκριση των επιδόσεων για µεγάλα προβλήµατα. Επιπλέον, να αξιοποιηθεί
η υψηλή ταχύτητα των καρτών γραφικών σε πράξεις αριθµητικής κινητής υποδιαστολής 32-bits
για ϐέλτιση επίδοση µε περιστασιακή µόνο αρωγή αριθµητικής διπλής ακρίβειας.

2. Μία άλλη κατεύθυνση αφορά σε µεθόδους για την ταχεία εκτίµηση του ίχνους και της διαγω-
νίου αντιστρόφου µητρώου, η υλοποίηση της παραλληλοποίησης µε CUDA και η αξιολόγηση
της επίδοσης σε σύγκριση µε την παραλληλοποίηση σε άλλους πολυπύρηνους επεξεργαστές και
συστάδες επεξεργαστών. Ο υπολογισµός αυτών των τιµών χρησιµεύει σε πολλές σύγχρονες εφαρ-
µογές, όπως για παράδειγµα στην περιοχή της ποσοτικοποίησης της αβεβαιότητας (uncertainty
quantification) αλλά και σε πιο στοιχειώδεις αλλά δύσκολους υπολογισµούς. Για παράδειγµα,
η διαγώνιος του εκθετικού µητρώου χρησιµοποιείται στην αξιλόγηση δικτύων.

2 Υπολογισµοί µε συναρτήσεις µητρώων: Μέθοδοι, υλοποιήσεις και
εφαρµογές

Μεγάλος αριθµός προβληµάτων στην επιστήµη και τεχνολογία περιέχει ως πυρήνα τον υπολογισµό
C f (At)B όπου A,B,C είναι µητρώα, f κάποια συνάρτηση και t κάποια παράµετρος. ∆ύο εξέχουσες
περιπτώσεις είναι όταν f (A) = A−1 ή exp(A). Για παράδειγµα, σε σύγχρονες µεθόδους υπολογισµού
χαρακτηριστικών δικτύων αλλά και στην επίλυση µεγάλων συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων που
εξαρτώται από το χρόνο µε µεθόδους που αποκαλούνται ‘εκθετικοί διαδότες’. Η διπλωµατική ϑα
έχει για στόχο τη µελέτη αυτού του προβλήµατος. Μία κατεύθυνση αφορά στην εύρεση των ϐασικών
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µεθόδων στη ϐιβλιογραφία και στην κατάταξή τους. Επίσης, η επιλογή ορισµένων από αυτές και
η σχεδίαση και υλοποίηση του υπολογισµού σε παράλληλο υπολογιστικό σύστηµα. Ως προς αυτό,
ενδιαφέρει ιδιαίτερα η χρήση υπολογιστικών µοντέλων που λαµβάνουν υπόψη τους τη αριθµητική, τις
µεταφορές και την παραλληλία.

3 Μελέτη και ανάπτυξη εργαλειοθηκών για επιστηµονικούς υπολογι-
σµούς

Στόχος της ∆.Ε. είναι η µελέτη υπαρχόντων εργαλείων σε σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα όπως
η MATLAB και η δηµιουργία νέων. Μία κατεύθυνση αφορά στην αυτοµατοποίηση της αξιολόγησης
επίδοσης αλγορίθµων µε ϐάση τον χρόνο επίλυσης και την ταχύτητα. Είναι γνωστό ότι αυτά τα
χαρακτηριστικά υπολογίζονταν µε τεχνικές όπως το tic-toc και πιο πρόσφατα µε το timeit το οποίο
έχει πρόσφατα ενσωµατώθηκε στη MATLAB καθώς και µε το profile. Είναι επίσης γνωστό ότι στο
παρελθόν η Mathworks κατήργησε την εντολή flops. Στη διπλωµατική αυτή αναµένεται :

• Να γίνουν εκτενείς πειραµατισµοί µε υπάρχουσες συναρτήσεις και αξιολόγησή τους.

• Να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγραµµάτα για την αυτόµατη κατασκευή µοντέλων επί-
δοσης προγραµµάτων.

• Να διερευνηθεί η δυνατοτήτα εκτίµησης του πλήθους πράξεων αριθµ. κινητής υποδιαστολής
που εκτελούνται στο πρόγραµµµα και να υλοποιηθεί εργαλείο µε αυτό το στόχο.

• Μία διαφορετική κατεύθυνση αφορά στη διερεύνηση του πολύ ενδιαφέροντος ϑέµατος των δυνα-
τοτήτων πολλών υπολογισµών να διεξαχθούν σε συνδυασµό διαφορετικών επιπέδων ακρίβειας.
Μεγάλο µέρος τους, οικονοµικά, σε χαµηλή ακρίβεια µε την περιστασιακή µόνον αρωγή διορ-
ϑωτικών υπολογισµών πολύ µεγαλύτερης ακρίβειας. Ενδιαφέρει η µελέτη αυτού του ϑέµατος
και η δηµιουργία εργαλείων για την επίτευξη µεγαλύτερης ταχύτητα για την ακρίβεια που είναι
αποδεκτή στην εφαρµογή.
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Εργαλεία στην Ανάκτηση Πληροφορίας

΄Εχουµε ϑέσει στη διάθεση της επιστηµονικής κοινότητας το εργαλείο TMG (Text to Matrix Generator)
(πληροφορίες εδώ) το οποίο αποτελεί προϊόν έρευνας και ανάπτυξης µελών της οµάδας. Πρόκειται
για µια εργαλειοθήκη (toolbox) MATLAB (τµήµατα του κώδικα στη γλώσσα Perl) για την αυτόµατη
προετοιµασία πινάκων «όρων-κειµένων» από συλλογές κειµένων µε στόχο την περαιτέρω επεξεργασία
τους (ως µητρώα) µε τεχνικές γραµµικής άλγεβρας. Το εργαλείο αυτό έχει ήδη διανεµηθεί σε πολλούς
χρήστες σε όλο τον κόσµο και χρησιµοποιείται σε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και στη ϐιοµηχα-
νία. Οι διπλωµατικές που ϑα εκπονηθούν ϑα έχουν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη και την επέκταση
των δυνατοτήτων και χρήσεων του λογισµικού. Στόχος είναι το εργαλείο αυτό αφ΄ ενός να εξελιχθεί
ώστε να αντιµετωπίζει µεγαλύτερο εύρος προβληµάτων, ταχύτερα, και µε µεγαλύτερη ποικιλία αλγο-
ϱίθµων. Σε εξέλιξη ϐρίσκονται προσπάθειες για την ενσωµάτωση πρόσφατων αλγοριθµικών τεχνικών
ϐασισµένων στη συνέργεια ανάλυσης µητρώων και πιθανοτικών τεχνικών.

4 Επέκταση του TMG σε υπολογισµούς µε γραφήµατα και εφαρµογές
σε κείµενα

Στόχος της ∆.Ε. είναι η επέκταση του TMG ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για υπολογισµούς σε
γραφήµατα σε συνδυασµό µε την διερεύνηση µετρικών για την αξιολόγηση των γραφηµάτων µέσω
χαρακτηριστικών τους όπως η κεντρικότητα (centrality). Για την ϐελτιστοποίηση των υπολογισµών ϑα
απαιτηθεί η χρήση επαναληπτικών τεχνικών καθώς και η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών των γρα-
ϕηµάτων. Προβλέπεται διερεύνηση και αξιολόγηση άλλων υπαρχόντων προγραµµάτων µε παρόµοιο
στόχο (όπως τα BGL, GrTheory, Brain Connectivity Toolbox, igraph) και αξιοποίηση των ιδιοτήτων
των γραφηµάτων και των αντίστοιχων αραιών µητρώων για την επίτευξη της ϐέλτιστης επίδοσης των
λειτουργιών αυτών. Η διεπαφή του συστήµατος ϑα πρέπει να είναι στα πλαίσια του TMG, δηλ. υλο-
ποιηµένη σε MATLAB, αλλά µέρος της υλοποίησης αναµένεται να είναι σε C για καλύτερη επίδοση.

5 Επέκταση του TMG σε υπολογισµούς µεγάλου όγκου δεδοµένων και
µε αναβάθµιση λειτουργιών

Το TMG προς το παρόν έχει γραφτεί κυρίως σε MATLAB µε ένα τµήµα Perl. Στόχος µιας διπλωµατικής
είναι να επαναπρογραµµατισµούν ϐασικά τµήµατα του TMG µε στόχο τη ϐελτίωση της επίδοσης και
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση προβληµάτων πολύ µεγάλης διάστασης διατηρώντας όµως τη διε-
παφή MATLAB. Θα εξεταστούν ϑέµατα που η χρήση της µνήµης καθώς και δοµών που επιτρέπουν την
αποθήκευση και τη διαχείριση πολύ µεγάλων συλλογών. Θα εξεταστούν επίσης τρόποι αναβάθµισης
της διεπαφής και των οπτικοποιήσεων.

6 Τεχνικές διαστατικής µείωσης και οµαδοποίησης στο TMG µε χρή-
ση νέων και παράλληλων τεχνικών

Στόχος είναι η παραλληλοποίηση αλγορίθµων που ϐασίζονται σε νέες τεχνικές (ενίοτε πιθανοτικές) για
την προσέγγιση µητρώων µέσω διαστατικής µείωσης και η ενσωµάτωσή τους στο TMG. Το ϑέµα αυτό
µπορεί επίσης να συνδυαστεί µε τη µελέτη µεθόδων αντιµετώπισης από το TMG προβληµάτων µε όγκο
που δεν χωρούν στην κύρια µνήµη και µε παράλληλη επεξεργασία.

4

http://scgroup20.ceid.upatras.gr:8000/tmg/


Υπολογισµοί σε µητρώα και γραφήµατα

7 Γραφήµατα, µητρώα σε εργοδικές ιστορίες

Σε πρόσφατες εργασίες µας (ϐλ. NHW’13 και (2012 Ted Nelson award, HT’12 ) ) διερευνήσαµε
υπολογιστικές τεχνικές για εργοδική λογοτεχνία. Αυτή έχει οριστεί (από τον Aarseth1) ως το είδος της
λογοτεχνίας στην οποία απαιτείται από τον αναγνώστη να να λάβει κάποιαν απόφαση (έργο) για να πάει
στην «επόµενη σελίδα» ώστε να ακολουθήσει την εξέλιξη της ιστορίας (οδό). ΄Ενα καλό παράδειγµα
λογοτεχνίας αυτού του τύπου είναι ορισµένα ϐιβλία του Ευγένιου Τριβιζά.

Στόχος της διπλωµατικής είναι αφ΄ ενός να συλλέξει δεδοµένα από on-line «εργοδικές» πηγές,
η κατασκευή συλλογής µητρώων από τα δεδοµένα αυτά και η διεξοδική ανάλυσή τους µε σύγχρο-
νες τεχνικές υπολογιστικής γραµµικής άλγεβρας και γραφοθεωρίας ως συνέχεια των αναλύσεων που
αναφέρονται στις εργασίες που αναφέρθηκαν. Μία επιπλέον κατεύθυνση αφορά στο συνδυασµό πλη-
ϱοφοριών από τις διασυνδέσεις µε πληροφορίες που περιέχονται στις σελίδες.

8 Αλγόριθµοι για link-based ranking σε γραφήµατα και εφαρµογές

Η περιοχή αυτή αφορά γενικά τις ιδιότητες µεθόδων ϐαθµολόγησης κόµβων δικτύων και γενικότερα
στον υπολογισµό χαρακτηριστικών τιµών όπως centrality. Αλγόριθµοι αυτού του τύπου χρησιµο-
ποιούνται ευρύτατα σήµερα για ϐαθµολόγηση σε γραφήµατα που προέρχονται από δίκτυα κ.λπ. Οι
αλγόριθµοι αυτοί χρησιµοποιούν πυρήνες γραµµικής άλγεβρας σε συνδυασµό µε πιθανοτικές τεχνι-
κές. Για παράδειγµα, ο PageRank που ήταν ο ϐασικός αλγόριθµος που χρησιµοποιούσε η Google
για την «ϐαθµολόγηση» ιστοσελίδων ϐασίζεται στις τιµές του κυρίαρχου ιδιοδιανύσµατος του µητρώου
αS+(1−α)H όπου το µητρώο H είναι πρώτης τάξης και το S προέρχεται από το µητρώο γειτνίασης του
γραφήµατος. Μία επέκταση της αξιολόγησης αυτής προέρχεται από την προσέγγιση του διανύσµατος
f (S)v για επιλεγµένη συνάρτηση f και διάνυσµα v. Στόχος της διπλωµατικής είναι η διερεύνηση των
µεθόδων προσέγγισης των τιµών αυτών εκκινώντας από την κλασική µέθοδο καθώς και την ϑεµελιώ-
δη εργασία του Katz, η ευαισθησία των µεθόδων αυτών ως προς τα δεδοµένα του προβλήµατος, η
επέκταση των µετρικών και των µεθόδων, η ερµηνεία τους και ο υπολογισµός τους. Για παράδειγµα,
ενδιαφέρει ιδιαίτερα η επέκταση και εφαρµογή των µεθόδων που αναπτύχθηκαν σε πρόσφατη εργασία
µας.

Μία άλλη κατεύθυνση, σε συνεργασία µε τον καθηγητή κ. Μεγαλοοικονόµου αφορά στη διερεύ-
νηση τεχνικών ϐαθµολόγησης για χρονοεξαρτώµενα γραφήµατα ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο παρά-
γοντας του χρόνου στον υπολογισµό των χαρακτηριστικών τιµών του γραφήµατος.

9 Υπολογισµοί µε µη αρνητικά µητρώα και εφαρµογές στην ανάκτηση
πληροφορίας

Η (προσεγγιστική) µη αρνητική παραγοντοποίηση (µη αρνητικών) µητρώων, A =WH, όπου A,W,H ≥
0, είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στην περιοχή της ανάκτησης πληροφορίας. Το µαθηµατικό πρόβλη-
µα είναι πολύ πιο δύσκολο από τις κλασικές παραγοντοποιήσεις (π.χ. SVD) και στη ϐιβλιογραφία
έχουν προταθεί πολλές µέθοδοι για τον υπολογισµό των παραγόντων. Στόχος είναι η διερεύνηση του

1ϐλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Espen_Aarseth
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/13035829/multidamping.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13035829/multidamping.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-negative_matrix_factorization
http://en.wikipedia.org/wiki/Espen_Aarseth


προβλήµατος, των αλγορίθµων επίλυσης, των ϐιβλιοθηκών που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα και η
χρήση σε εφαρµογές. Ενδιαφέρουν ιδιαίτερα η παραγοντοποίηση µεγάλων µητρώων οπότε προέχει η
διατήρηση του χαρακτηριστικού της αραιότητας στους παράγοντες καθώς και η χρήση του σε ανάκτη-
ση πληροφορίας από κείµενα καθώς και παράλληλες τεχνικές για την υλοποίηση του NMF σε κάρτες
γραφικών.
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10 Ειδικά ϑέµατα

Συνεπιβλέπων: Καθηγητής κ. Β. Μεγαλοοικονόµου. ∆είτε σχετική ανακοίνωση του συνεπιβλέποντος.

11 Ειδικά ϑέµατα

Σχεδιασµός ειδικού µαθήµατος ‘Studio 1ου έτους’. Περισσότερες λεπτοµέρειες από τον επιβλέποντα.
Το ϑέµα αυτό απαιτεί ενδιαφέρον για εκπαιδευτικά ϑέµατα τµηµάτων σαν το ΤΜΗΥΠ.

12 ΄Αλλα ϑέµατα

΄Οπως αναφέραµε, οι παραπάνω εκφωνήσεις δίνουν ένα γενικό πλαίσιο και µπορεί να τροποποιηθούν
ή να δοθεί και άλλη δυνατότητα. Παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον κ. Γαλλόπουλο.
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