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1 Απόδοση μεθόδων χρονοδρομολόγησης εργασιών στο Grid με απαιτήσεις ποιότητας εξυπηρέτησης.  
Η διπλωματική περιλαμβάνει ενημέρωση στο Grid Computing, ανάπτυξη προγράμματος προσομοίωσης, 
και εκτίμηση της απόδοσης για διαφορετικούς τύπους φόρτου εργασίας. Έμφαση δίδεται στην ποιότητα 
εξυπηρέτησης (QoS).  

2 Απόδοση ενός κατανεμημένου συστήματος πραγματικού χρόνου με χαλαρές προθεσμίες (soft real- 
time distributed system) και ανακριβείς υπολογισμούς (imprecise computations) – Αλγόριθμοι 
δρομολόγησης/χρονοδρομολόγησης εργασιών.  
Η διπλωματική περιλαμβάνει ενημέρωση στα κατανεμημένα συστήματα πραγματικού χρόνου, ανάπτυξη 
προγράμματος προσομοίωσης, και εκτίμηση της απόδοσης μεθόδων δρομολόγησης/χρονοδρομολόγησης 
εργασιών.  

3 Μελέτη ενός κατανεμημένου συστήματος πραγματικού χρόνου με αυστηρές προθεσμίες (hard real- 
time distributed system) – Αλγόριθμοι δρομολόγησης/χρονοδρομολόγησης εργασιών.  
Η διπλωματική περιλαμβάνει ενημέρωση στα κατανεμημένα συστήματα πραγματικού χρόνου, ανάπτυξη 
προγράμματος προσομοίωσης, και εκτίμηση της απόδοσης μεθόδων δρομολόγησης/χρονοδρομολόγησης 
εργασιών. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με αυστηρές προθεσμίες.  

4 Μέθοδοι χρονοδρομολόγησης εργασιών σε κατανεμημένα συστήματα multicore επεξεργαστών. 
 Η διπλωματική περιλαμβάνει ενημέρωση στα κατανεμημένα συστήματα, μοντελοποίηση multicore 
επεξεργαστών, ανάπτυξη προγράμματος προσομοίωσης, και εκτίμηση της απόδοσης μεθόδων δρομο-
λόγησης/χρονοδρομολόγησης εργασιών. 

5 Συν-ανάθεση (co-allocation) παράλληλων εργασιών σε πολλαπλά sites στο Grid.   
Η διπλωματική περιλαμβάνει ενημέρωση στη δρομολόγηση/χρονοδρομολόγηση παράλληλων εργασιών 
σε πολλαπλά sites στο Grid, ανάπτυξη προγράμματος προσομοίωσης και μελέτη του συστήματος για 
διαφορετικούς τύπους φόρτου εργασίας. Οι εργασίες μπορούν να εκτελούνται σε 1 ή περισσότερα sites για 
ταχύτερη εξυπηρέτηση. Λαμβάνεται υπ’όψιν η επίδραση του κόστους (overhead) επικοινωνίας. 

6 Χρήση οικονομικών μεθόδων σε δίκτυα Peer-to-Peer. 
Η διπλωματική περιλαμβάνει την εφαρμογή μεθόδων και αλγορίθμων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην 
οικονομική επιστήμη για την αποδοτικότερη ανταλλαγή πόρων σε δίκτυα Peer-to-Peer. Ένας κόμβος θα 
πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει την συμπεριφορά των άλλων ομότιμων κόμβων και να αποφασίσει το 
κόστος της επικοινωνίας μαζί τους. 

7 Υλοποίηση παράλληλων αλγορίθμων με την χρήση της βιβλιοθήκης MPI. 
Η διπλωματική περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας σειράς παράλληλων αλγορίθμων με την χρήση της 
βιβλιοθήκης MPI. Θα υλοποιηθούν και οι αντίστοιχοι σειριακοί και για όλες τις περιπτώσεις θα γίνει 
εξέταση του χρόνου εκτέλεσης. Οι χρόνοι αυτοί πρέπει να συγκριθούν για διάφορες περιπτώσεις 
(διαφορετικός τεμαχισμός διαδικασιών, διαφορετικός αριθμός επεξεργαστών) και να βρεθεί κατά πόσο τα 
πρακτικά αποτελέσματα συμφωνούν με την θεωρία. 


