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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Les biblioteques d'estructures de dades defineixen interfícies i implementen algorismes i estructures de dades 
fonamentals. Un exemple n'és la Standard Template Library (STL), que forma part del llenguatge de programació C++. 
La meva tesi té per objectiu obtenir implementacions més eficients i/o versàtils d'alguns components de la STL. Per a fer-
ho, s'utilitzen tècniques de l'enginyeria d'algorismes. En particular, s'integra el coneixement de la comunitat algorísmica i 
es té en consideració la tecnologia existent. Aquest document descriu el treball realitzat amb el grup dirigit per en Peter 
Sanders a la Universität Karlsruhe durant una estada curta de recerca. Aquest grup és un dels més importants 
d'Enginyeria d'Algorismes d'Europa. L'acció s'ha enmarcat en el desenvolupament de la MCSTL. La MCSTL és una 
implementació paral·lela de la STL per a màquines multi-core. Les màquines multi-core són actualment l'únic tipus de 
màquina disponible el mercat. Per tant, tot i que el paral·lelisme obtingut no sigui òptim, és preferible a tenir els 
processadors esperant, ja que, la tendència és que el nombre de processadors per computador augmenti.  
Fruit d'aquesta col·laboració dos articles han estat publicats recentment. El primer d'ells, descriu el disseny i 
implementació de l'operació de inserció múltiple en els diccionaris de la STL. El segon descriu un algorisme per a 
particionar una seqüència per a que, posteriorment, es faci un processament paral·lel efectiu. Per últim, tot el codi forma 
part de la MCSTL; i a més a més, des de setembre de 2007, la MCSTL és una branca experimental del compilador GCC 
(http://gcc.gnu.org). El release 4.3.0 estable del compilador GCC ja inclou part de la  MCSTL. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Data structures libraries define interfaces and implement fundamental algorithms and data structures. One example is the Standard 
Template Library (STL), which is part of the C++ programming language. My phD thesis aims to obtain more efficient and/or 
versatile implementations of some STL components. To do so, Algorithm Engineering techniques are used. Specifically, my work 
takes advantage from the knowledge of the algorithmic community and the existing technology. This document describes the joint 
work with the research group leaded by Peter Sanders at Universität Karlsruhe during a short research stay. This group is one of the 
most important in Algorithm Engineering in Europe. The action has taken place in the context of the MCSTL. The MCSTL is a 
parallel STL implementation for multi-core machines. Multi-core machines are currently the only kind of available machine in the 
market. Therefore, it is prefferable that the achieved level of parallelism is not optimal than the processors are idle, given that the 
trend is that the number of cores keeps growing. As a result from this collaboration, two articles have been accepted for publication. 
The first one describes the design and the implementation of multiple insertion in STL dictionaries. The second describes an algorithm 
to partition a sequence, so that, later, it can be processed efficiently in parallel. Finally, the whole code is part of the MCSTL; and in 
addition, since september 2007, the MCSTL is an experimental branch of the GCC compiler (http://gcc.gnu.org). The GCC stable 
release 4.3.0 already includes part of the MCSTL. 
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Memòria de recerca

Paral·lelització dels diccionaris de la Standard

Template Library de C++

Leonor Frias

1 Introducció

El disseny de software modern es basa en la interacció de components software
robustos i ben definits. D’aquesta manera s’estalvien temps i diners.

Les biblioteques d’estructures de dades són components que defineixen in-
terf́ıcies i implementen algorismes i estructures de dades fonamentals. Un exem-
ple n’és la Standard Template Library (STL), que és la part central de la bibli-
oteca estàndard del llenguatge de programació C++ [6].

Per implementar la STL n’hi ha prou amb la bibliografia clàssica que es pot
trobar per exemple a [1, 9, 7]. Però el fet és que la comunitat algoŕısmica ha
seguit avançant, aix́ı com la tecnologia existent. Llavors, per què no incloure
aquest coneixement en les biblioteques? El problema és que en un i altre món
els requeriments són força diferents. Però al cap i a la fi no deixen de ser
les mateixes abstraccions. I per tant, seria de gran vàlua fer-ho, i aquest és
precisament l’objectiu de la meva tesi: dissenyar i implementar estructures de
dades i algorismes més eficients que, alhora, compleixen amb els requeriments
d’una certa biblioteca.

La meva tesi es troba enmarcada en l’àrea d’algoŕısmica, i més concretament,
en l’enginyeria d’algorismes (Algorithm Engineering). L’enginyeria d’algorismes
és necessària per a poder avaluar efectes que no es capturen amb l’anàlisi d’al-
gorismes clàssic. L’anàlisi d’algorismes clàssic és una eina molt potent basada
en models de màquina senzilla. De vegades, però, la simplificació de la realitat
és massa gran. Fins i tot, quan treballem amb models més complexes, com
és el cas de models paral·lels o models que tenen en compte la jerarquia de
memòria, els experiments són una eina efectiva i bàsica, no només per a refinar
les implementacions sinó per a verificar i depurar els programes.

Un dels grups més importants d’Enginyeria d’Algorismes a tota Europa és
dirigit pel catedràtic Peter Sanders, a la Universität Karlsruhe. A més a més,
tenen concretament una ĺınia de treball en el disseny d’estructures de dades i
algorismes eficients en el context de la STL (o extensions compatibles). És el
projecte que ells anomenen, The Basic Toolbox. Per tots aquest motius es va
considerar una elecció idònia per a realitzar l’estada de recerca.

En particular, en Johannes Singler, doctorand d’en Peter Sanders realitza
la seva tesi en el disseny i implementació de la Multi-Core STL (MCSTL). La
MCSTL [8] és una implementació paral·lela de la STL. Recentment, degut a
la proliferació de la tecnologia multi-core, l’estudi d’algorismes i estructures de
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dades paral·leles ha recuperat un paper destacat com a ĺınia de recerca. La di-
ferència principal dels ordinadors multi-core respecte màquines de paral·lelisme
massiu, és que els ordinadors multi-core són a l’abast de qualsevol usuari, i de
fet, en pocs anys, serà l’únic tipus de màquina disponible. Per tant, qualsevol
tipus d’aplicació (com ara un processador de textos, un navegador...) és suscep-
tible de ser paral·lelitzat, en contraposició amb el paral·lisme massiu on només
aplicacions cient́ıfiques són considerades. A més a més, com en aquest tipus de
màquines la xarxa d’interconnexió és ràpida, algorismes/estructures de dades
que no són convenients per a paral·lisme massiu, pot ser que śı ho siguin per a
màquines multi-core.

2 Pla de treball i desenvolupament de l’estada

L’objectiu de l’acció va ser dissenyar i implementar de forma paral·lela les classes
diccionaris de la STL ((multi)set/map).

Es va considerar que la manera més efectiva per a realitzar aquest treball se-
ria partir-lo en 2 peŕıodes de 2 mesos cadascun aproximadament. Concretament
l’estada es va realitzar en les dates següents:

1. Del 8 de gener al 16 de març de 2007.

2. De l’11 de juny al 3 d’agost de 2007.

En el primer peŕıode, es va fer el disseny de l’estructura de dades, una prime-
ra implementació bàsica i avaluació experimental, aix́ı com un esboç del treball
realitzat i a seguir realitzant. Entre peŕıodes es va refinar la implementació en
els punts en que havia quedat pendent; i finalment, en el segon peŕıode, es van
realitzar uns experiments més detallats, per a, per últim, escriure les conclusions
del treball realitzat.

Prèviament a l’estada, vaig voler adquirir els coneixements necessaris per
a la realització òptima d’aquest projecte. Concretament vaig fer recerca bibli-
ogràfica en programació paral·lela, ja que, jo ja tenia experiència en dissenyar
i implementar estructures de dades de la STL, però no gaire en programació
paral·lela. De fet, fruit d’aquesta recerca prèvia, va sorgir la idea d’un nou
algorisme de partició de seqüències, que per exemple, podria ser utilitzat en
l’algorisme d’ordenació quicksort o en el quickselect. Aquest treball ha estat
recentment acceptat per a ser publicat [3] i serà presentat al pròxim mes de
maig al Workshop on Experimental Algorithms 2008, que tindrà lloc a Cape
Cod, Massachussets, USA.

De fet, la proposta del treball a realitzar durant l’estada es va fonamentar
en el fet de combinar els meus coneixements previs en biblioteques d’estructures
de dades amb el coneixement de programació paral·lela en aquest entorn del
grup d’en Peter Sanders. En particular, jo ja estava familiaritzada amb les
classes diccionaris de la STL (per exemple, el meu primer treball de recerca va
consistir en el disseny i implementació de les classes diccionari de la STL amb
Logarithmic Binary Search Trees [2]) i per tant, l’acció es va poder realitzar de
manera molt flüıda.
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3 Fites aconseguides durant l’estada

La realització de l’estada ha estat clau per aprofundir en els meus coneixements
de paral·lelisme i l’avanç en la realització de la meva tesi doctoral. Fruit de la
col·laboració amb el grup d’en Peter Sanders, he publicat 2 articles:

• [4] L. Frias and J. Singler. Parallelization of Bulk Operations for STL
Dictionaries. In Euro-Par 2007 Workshops: Parallel Processing, volume
4854, pages 49–58. Lecture Notes in Computer Science, March 2008.

• [5] L. Frias, J. Singler, and P. Sanders. Single-Pass List Partitioning. In
The Second International Conference on Complex, Intelligent and Softwa-
re Intensive Systems, pages 817–821. IEEE Computer Society Press,
March 2008.

El primer article descriu la major part del treball d’implementació realitzat.
Concretament, fa referència a la implementació de les operacions d’inserció dels
diccionaris de la STL de forma paral·lela. Vaig presentar aquest article en el
Workshop on Highly Parallel Processing on a Chip (HPPC) que es va realitzar
conjuntament amb l’EuroPAR 2007 al mes d’agost de 2007.

El segon article descriu una tècnica general per a particionar seqüències de les
quals se’n desconeix la mida, com per exemple les input iterator sequences de la
STL. La idea va sorgir durant la implementació dels diccionaris, i de fet, s’hi ha
aplicat. És una tècnica però molt més general. He presentat aquest article al mes
de març de 2008 en el Workshop on Multi-Core Computing Systems (MuCoCos)
que es va realitzar conjuntament amb el congrés CISIS’08 a Barcelona.

A més a més, tot el codi forma part de la MCSTL a partir de la versió
0.8-beta. Per altra banda, des de setembre de 2007, la MCSTL és una branca
experimental del compilador GCC (http://gcc.gnu.org) i part d’ella forma
ja part de la versió 4.3.0 estable.

Per altra banda, vaig ser també convidada per en Peter Sanders al Algorithm
Engineering Workshop. Aquest va ser un simposi internacional només per invi-
tació que va tenir lloc al maig de 2007 al Mathemathisches Forschungsinstitut
Oberwolfach, a Alemanya. Aquesta va ser una oportunitat molt bona no només
cient́ıficament, sinó per ampliar la meva xarxa de contactes.

Per últim, de manera indirecta, l’estada m’ha servit per familiaritzar-me
amb eines de treball que fan el treball diari més efectiu. En particular, voldria
destacar els programes de controls de versions, com ara svn. Aquest tipus de
programes no només són útils en el cas de treballar en grup, sinó que també
tenen sentit per al treball individual i ara és una eina que utilitzo sempre.

4 Conclusions

L’estada va ser molt positiva des del punt de vista personal i professional. No
només he ampliat el meu camp de recerca, he obtingut dues publicacions i la
implementació resultant forma part del compilador GCC, sinó que s’han estret
els vincles amb un dels grups més importants d’enginyeria d’algorismes d’Eu-
ropa. Tot plegat, ha ampliat l’impacte del meu treball en haver extés la meva
xarxa de contactes, i ha portat que sigui coneguda pels experts en l’àrea. A més
a més, la intenció d’ambdues parts és seguir col·laborant en el futur.
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En definitiva crec que l’estada no només ha estat sinó que serà, molt profitosa
per la meva futura vida professional i en particular, per a l’èxit de la meva tesi
doctoral.
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