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Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τμήμα Πληροφορικής 

http://moodle.cs.ucy.ac.cy Εαρινού 
Εξαμήνου 2010 

Διδάσκων: Pedro Trancoso  
Γραφείο: ΘΕΕ01 107  
Τηλέφωνο: 22892703  
E-mail: pedro@cs.ucy.ac.cy  
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη και Παρασκευή 10:00-11:00  

Διαλέξεις: Τρίτη και Παρασκευή 16:30 – 18:00 (ΧΩΔ01 ??)  

Εργαστήριο: Πέμπτη 8:00 –9:00 (ΧΩΔ01 ??)  
Βοηθός Μαθήματος: TBA  
Πίστωση: 7.5 μονάδες ECTS  
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το μάθημα αυτό έχει σαν σκοπό την εισαγωγή στο παραλληλισμό για τους φοιτητές. Από 
ένα πλευρό οι σύγχρονες εφαρμογές έχουν μεγάλες ανάγκες με το μεγάλο όγκο δεδομένων 
και περίπλοκες διαδικασίες. Δεδομένου ότι ένα παραδοσιακό σύστημα δεν μπορεί να παράγει 
τέτοιες δυνατότητες, η χρήση συστημάτων με παράλληλη επεξεργασία είναι αναγκαία. Από 
το άλλο πλευρό, οι πιο πρόσφατες αρχιτεκτονικές από διάφορους κατασκευαστές είναι 
παράλληλες (π.χ. Intel Core Duo, IBM Cell, κτλ.). Τότε, για να πετύχουμε με τις σημερινές 
συνθήκες είναι απαραίτητο να μάθουμε να αναπτύσσουμε προγράμματα για παράλληλη 
εκτέλεση.    
 
ΣΤΟΧΟΙ 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν: (α) Διάφορα συστήματα για 
την παράλληλη εκτέλεση προγραμμάτων; (β) Διάφορα περιβάλλοντα, μοντέλα και τεχνικές 
για προγραμματισμό παράλληλων εφαρμογών (pthreads, OpenMP, MPI, κτλ.); (γ) Ανάλυση 
και μετατροπή εφαρμογών για παράλληλη εκτέλεση; (δ) Ανάλυση και μέτρηση επίδοσης για 
παράλληλα συστήματα και εφαρμογές. 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Η διδασκαλία θα στηρίζεται στις διαλέξεις και στα εργαστήρια. Θα καταβληθεί προσπάθεια 
για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών του μαθήματος με ερωτήσεις και 
εργαστηριακές ασκήσεις. Τονίζεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων και εργαστηρίων 
είναι όχι μόνον υποχρεωτική, αλλά και αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος. 
Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος το οποίο θα έχει ως 
στόχο του την ανάπτυξη παράλληλων εφαρμογών. 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
Μάθημα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ή συναίνεση του διδάσκοντος . 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα:  
 

 Εργασίες, παρουσίαση και συμμετοχή                                   10% 
 Τελική εργασία (final project)                                                30% 
 Ενδιάμεση εξέταση                                                                 20% 
 Τελική εξέταση                                                                       40% 

 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Το βασικό καθώς και τα επιπρόσθετα βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα 
ακολουθούν: 

1. J. Henessy and D. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 
Morgan Kaufmann. 

2. D. E. Culler and J. P. Singh. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software 
Approach. Morgan Kaufmann. 

3. Επιλεγμένα ερευνητικά άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 Η παρακολούθηση των διαλέξεων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές 

παρακαλούνται όπως προσέρχονται στην αίθουσα των διαλέξεων έγκαιρα. 
 Η απουσία από εξέταση και η καθυστέρηση παράδοσης εργασιών γίνονται αποδεκτές 

μόνο σε έκτακτες περιστάσεις και κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως με τον 
διδάσκοντα. Ο διδάσκοντας δεν υποχρεούται να δώσει εξετάσεις σε άτομα που 
απουσίασαν αδικαιολόγητα από μία εξέταση. Η καθυστερημένη παράδοση εργασιών 
συνεπάγεται βαθμολογική ποινή, ασχέτως της ποιότητας της παραδεδομένης 
εργασίας. 

 Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών σε εξετάσεις ή εργασίες, 
απαγορεύεται αυστηρά. Τυχόν αντιγραφές θα συνεπάγονται την αποπομπή των 
αναμεμιγμένων φοιτητών από την τάξη, τον μηδενισμό του βαθμού τους στις εν λόγω 
εξετάσεις ή εργασίες και την καταγγελία τους στο Συμβούλιο του Τμήματος για την 
εφαρμογή περαιτέρω πειθαρχικών κανόνων. 
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