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Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου 

προγραμματισμού σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού 

κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5 

Σκοπός της έρευνας 

 Να γίνει σύγκριση των παράλληλων υλοποιήσεων όχι μόνο ως προς την 
απόδοσή τους, αλλά και ως προς την ευχρηστία στον προγραμματισμό τους. 

 

Στόχος της έρευνας 

 Να βρεθούν οι καλύτερες υλοποιήσεις των παράλληλων APIs ως προς τις 
μεθόδους προγραμματισμού τους, ώστε να επιτευχθεί σε κάθε περίπτωση η 
μέγιστη και καλύτερη αξιοποίηση της χρήσης της CPU ή της GPU. 

 

Περιορισμοί της έρευνας - 1 

 Υπολογισμός π με την μέθοδο Monte Carlo (συγκεκριμένες επαναλήψεις). 

 Εύρεση κωδικού κρυπτογραφημένου με MD5. 

 Έλεγχος εκτυπώσιμων λατινικών χαρακτήρων του πίνακα ASCII (95). 

 Άγνωστο μήκος κωδικού (έως 8 χαρακτήρες). 

 Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (IDEs), διεπιφάνειες 
παράλληλου προγραμματισμού (APIs) και μεταγλωττιστές (Compilers):  

 

 

 

 

Code Blocks 10.05 OpenMP 3.1, C language, GCC 4.5.2 

Microsoft Visual Studio 2010 
TPL, C# language, .NET Framework 4  

Nvidia CUDA, CUDA C, CUDA SDK 4.1 
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Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου 

προγραμματισμού σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού 

κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5 

Περιορισμοί της έρευνας - 2 

 Χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο υλικό σε επίπεδο CPU και GPU:  

 

 

 

 

CPU Intel Core i7 – 2600, 3.4GHz 

Cores 4 

Threads 8 

L1 Cache 128KB (4 • 32KB), for Data 

L1 Cache 128KB (4 • 32KB), for Instrument 

L2 Cache 1MB (4 • 256KB) 

L3 Cache 8MB, Shared 

RAM 8GB, DDR3 

OS Microsoft Windows 7 – 64bit 

Card 
Nvidia GeForce GTX-460, 

1800MHz 

Architecture GF104 (Fermi) 

RAM 1GB, GDDR5 

Simultaneous 

Multiprocessors (SM) 
7 + 1 (disable) 

Cores/SM 48 (8 x 6) 

CUDA Cores 336 (7SM • 48C/SM) 

Compute Capability 2.1 

Threads/Multiprocessor 1.024 

Total Threads 7.168 (7M • 1.024T/M) 

1 Warp 32 Threads 

32 Warp 1.024 Threads (32W • 32T) 
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Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου 

προγραμματισμού σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού 

κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5 

Αρχιτεκτονικές παράλληλων υπολογιστών - 1 

 Ταξινόμηση Flynn: 

 Απλή εντολή απλά δεδομένα (Single 
Instruction Single Data - SISD). Κάθε 
χρονική στιγμή εκτελείται μόνο μία εντολή 
(IS) και μόνο μία ροή δεδομένων (DS) 
υφίσταται επεξεργασία (τυπικοί σειριακοί 
υπολογιστές). 

 Απλή εντολή πολλαπλά δεδομένα (Single 
Instruction Multiple Data - SIMD). Μια 
κεντρική μονάδα ελέγχου (CU) με πολλές 
μονάδες επεξεργασίας (PU). Σε κάθε 
χρονική στιγμή εκτελείται η ίδια εντολή από 
όλες τις μονάδες επεξεργασίας, αλλά κάθε 
μία από αυτές επεξεργάζεται διαφορετική 
ροή δεδομένων (υπολογιστές με μονάδες 
επεξεργασίας GPU). 
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κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5 

Αρχιτεκτονικές παράλληλων υπολογιστών - 2 

 Ταξινόμηση Flynn: 

 Πολλαπλές εντολές απλά δεδομένα 
(Multiple Instruction Single Data - MISD). 
Πολλές επεξεργαστικές μονάδες που κάθε 
μία έχει τον δικό της ελεγκτή και εκτελεί 
διαφορετικές εντολές από τις άλλες. Τα 
δεδομένα που επεξεργάζονται προέρχονται 
όλα από την ίδια ροή. 

 Πολλαπλές εντολές πολλαπλά δεδομένα 
(Multiple Instruction Multiple Data - MIMD). 
Πολλές CPUs συνδέονται μεταξύ τους με 
δίαυλο και μοιραζόμενη μνήμη 
(Multiprocessors, Shared Memory), είτε 
πολλοί υπολογιστές συνδέονται μεταξύ 
τους μέσω δικτύου και κατανεμημένης 
μνήμης (Multicomputers, Distributed 
Memory). Κάθε CPU μπορεί να εκτελέσει 
διαφορετική ροή εντολών (ή διαφορετική 
εντολή από την ίδια ροή) και να 
επεξεργάζεται διαφορετική ροή δεδομένων 
ή διαφορετικά δεδομένα από την ίδια ροή 
(σύγχρονα πολυπύρηνα συστήματα). 
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Αρχιτεκτονικές παράλληλων υπολογιστών - 3 

 Πολλαπλές εντολές πολλαπλά δεδομένα 
(Multiple Instruction Multiple Data - MIMD): 

 Υπολογιστές μοιραζόμενης μνήμης ή 
πολυεπεξεργαστές (Shared Memory, 
Multiprocessors). Κοινή πρόσβαση σε έναν 
καθολικό χώρο διευθύνσεων. 
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 Υπολογιστές κατανεμημένης μνήμης ή 
πολυ-υπολογιστές (Distributed Memory, 
Multicomputers). Κάθε επεξεργαστής 
έχει τοπική ιδιωτική μνήμη και 
επικοινωνεί με τις μνήμες όλων των 
υπολοίπων μέσω δικτύου και ρητή 
συμμετοχή της απομακρυσμένης CPU. 

 Υβριδικούς υπολογιστές. Συνδυασμός 
των υπολογιστών με μοιραζόμενη και 
κατανεμημένη μνήμη. 
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Αρχιτεκτονικές παράλληλων υπολογιστών - 4 

 Υπολογιστές μοιραζόμενης μνήμης ή πολυεπεξεργαστές (Shared Memory, Multiprocessors): 

 Συμμετρικοί πολυεπεξεργαστές (Symmetric Multiprocessors - SMPs). Διαθέτουν 
πανομοιότυπους επεξεργαστές με ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης (Uniform Memory 
Access - UMA). Όλες οι CPUs έχουν τον ίδιο χρόνο προσπέλασης στην μνήμη. 
Αντικαταστάθηκαν από τους πολυπύρηνους επεξεργαστές (Multicores). Αντί να έχουμε 
έναν υπολογιστή με πολλές CPUs έχουμε μία CPU με πολλούς πυρήνες (Cores). 

Multithreading / Hyperthreading. Επιτρέπει στις CPUs να διαχειρίζονται περισσότερα 
του ενός νήματα (Threads) την ίδια στιγμή, ώστε να καλύψουν τους νεκρούς χρόνους 
(Stall) κάθε νήματος. 

 

 

 

 



02/07/12 Διονύσιος Σαλονικίδης – mai1113@uom.gr 8 

Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου 

προγραμματισμού σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού 

κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5 

Μοντέλα παράλληλου προγραμματισμού 

 Δεν συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές. Κάθε μοντέλο μπορεί 
να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε αρχιτεκτονική. 

 Μοντέλο των νημάτων (Parallel Thread). Κάθε διεργασία μπορεί να έχει 
πολλά συνδρομικά νήματα. Τέτοια νήματα δημιουργούνται σειριακά από μια 
κοινή διεργασία (Process), μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα και 
καταργούνται από το κύριο πρόγραμμα (POSIX Threads και OpenMP). 

 Μοντέλο μεταβίβασης μηνυμάτων (Message Passing). Κάθε εργασία 
επικοινωνεί με τις υπόλοιπες μέσω αποστολής και λήψης μηνυμάτων μέσω 
δικτύου ή διαμοιραζόμενης μνήμης (MPI). 

 Υβριδικό μοντέλο. Συνδυασμός του μοντέλου νημάτων και μεταβίβασης 
μηνυμάτων. 

 

 

 

 

 



02/07/12 Διονύσιος Σαλονικίδης – mai1113@uom.gr 9 

Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου 
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Σχεδιασμός παράλληλων προγραμμάτων 

 Σύνθετη διαδικασία για τον προγραμματιστή. Εντοπισμός των τμημάτων κώδικα 
που μπορούν να παραλληλοποιηθούν. 

 Βοηθητικά προγράμματα για την αυτόματη μετατροπή ορισμένου τύπου 
ακολουθιακών προγραμμάτων σε παράλληλα: 

 Παράλληλοι μεταγλωττιστές (Parallelizing Compilers). 

 Αυτόματη λειτουργία (παραλληλισμός βρόχων επανάληψης). 

 Καθοδηγούμενη λειτουργία (ορισμός σημείων προς παραλληλισμό). 

 Χειροκίνητη μέθοδος: 

 Κατανόηση του προβλήματος. 

 Έλεγχος αν το πρόβλημα μπορεί να παραλληλοποιηθεί και σε πιο βαθμό 
(πλήρης ή μερικός παραλληλισμός). 

 Επιμερισμός των δεδομένων ή των λειτουργιών. 

 Από πλευράς αλγορίθμου: 

 Παραλληλισμός δεδομένων (Data Parallel). Κάθε εργασία δουλεύει σε 
διαφορετικά δεδομένα. 

 Παραλληλισμού λειτουργιών (Task Parallel). 

 Προσοχή σε θέματα συγχρονισμού δεδομένων, εξισορρόπηση φορτίου, 
είσοδο και έξοδο δεδομένων. 
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Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου 

προγραμματισμού σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού 

κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5 

Μετρικές αξιολόγησης παράλληλων προγραμμάτων - 1 

 Νόμος του Amdahl. Υπολογισμός της μέγιστης επιτάχυνσης (S) ενός 
αλγορίθμου, όταν αυτός παραλληλοποιηθεί με βάση τον αριθμό των 
επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται (N). Όπου 1-Ρ ο χρόνος εκτέλεσης του 
σειριακού τμήματος και Ρ του παράλληλου. 

 

 𝑆(𝛮) =  
1

1−𝑃 + 
𝑃

𝛮
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Μετρικές αξιολόγησης παράλληλων προγραμμάτων - 2 

 Με τον νόμο του Amdahl δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι υπολογιστικά 
συστήματα με μεγάλο αριθμό επεξεργαστών δεν θα έπρεπε να υφίστανται, από 
την στιγμή που η απόδοσή τους είναι πολύ μικρή.  

 Νόμος του Gustafson. Το s αντιπροσωπεύει το σειριακό ποσοστό του χωρίς 
κλιμάκωση φόρτου εργασίας. Ο συντελεστής s, με την σειρά του, εξαρτάται από 
το μέγεθος του προβλήματος. 

 

𝑆(𝛮) = 𝛮 −  𝑠 ∙  (𝛮 − 1) 
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Μετρικές αξιολόγησης παράλληλων προγραμμάτων - 3 

 Ωφελιμότητα ενός επεξεργαστή: άθροισμα των χρόνων του συστήματος προς 
τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης. 

 

𝐶𝑃𝑈 𝑈𝑡𝑖𝑙. =
𝐶𝑃𝑈𝑇1 + 𝐶𝑃𝑈𝑇2 + 𝐶𝑃𝑈𝑇3

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒
 

 

 Χρόνος CPU: εξαρτάται από το πλήθος των εντολών (Instruction Count) και τον 
μέσο χρόνο εκτέλεσης (Average Execution Time) των εντολών. 

 
𝐶𝑃𝑈 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 ∙  𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 
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Παράλληλα APIs - OpenMP 

 Κάθε πρόγραμμα διαθέτει ένα κυρίως νήμα το Master Thread. Το νήμα αυτό 
εκτελεί τον κώδικα σειριακά. Κάθε φορά που συναντά μια δήλωση για 
παραλληλισμό (κατάσταση Fork), το Master Thread διοχετεύει τα ανάλογα 
νήματα (που ορίζονται από τον κώδικα) προς εκτέλεση στους πυρήνες του 
επεξεργαστή (ή των επεξεργαστών). Μετά την εκτέλεση κάθε νήματος ο έλεγχος 
επιστρέφει στο κυρίως νήμα (κατάσταση Join) που συνεχίζει την εκτέλεση του 
υπόλοιπου κώδικα κ.ο.κ. 
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Παράλληλα APIs - TPL 

 Αποτελεί μέρος του προγραμματιστικού πλαισίου .NET Framework. 

 Αν και υποστηρίζει τον παραλληλισμό λειτουργιών, κυρίως χρησιμοποιείται για 
παραλληλισμό δεδομένων.  

 Η δημιουργία των νημάτων δεν ελέγχεται από τον προγραμματιστή (για λόγους 
ασφαλείας του συστήματος), αλλά από την TPL. 

 Είναι δύσκολο να πετύχουμε μεγάλο utilization στην CPU. 
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Παράλληλα APIs - CUDA 

 Μεταφορά των δεδομένων από την κύρια μνήμη του συστήματος στην μνήμη 
της GPU, η παράλληλη εκτέλεση του κώδικα στην GPU (kernel) και η επιστροφή 
τους πίσω στην κύρια μνήμη. 
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Aρχιτεκτονική Fermi GF104 - 1 

 Διαθέτει 2 GPC (Graphics Processing 
Clusters) που το καθένα διαθέτει 4 SM 
(Simultaneous Multiprocessors). Συνολικά 
διαθέτει 2 • 4 = 8SM, εκ των οποίων το ένα 
βρίσκεται σε κατάσταση disable, εξ αρχής για 
την ολοκλήρωση βασικών λειτουργιών της 
κάρτας. 
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Aρχιτεκτονική Fermi GF104 - 2 

 Κάθε μία από τις 7 SM που απομένουν 
αποτελείται από μια συστοιχία πύρινων 
CUDA (Cuda Cores) πλήθους 8 x 6 = 48 
CUDA Cores. Συνολικά διαθέτει 48 • 7 = 336 
CUDA Cores. 
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Aρχιτεκτονική Fermi GF104 - 3 

 Τα νήματα που θα εκτελεστούν από τα CUDA 
Cores θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα σε 
Blocks και Grids. Κάθε Grid περιλαμβάνει 
έναν αριθμό από Blocks. Κάθε Block 
περιέχει Threads προς εκτέλεση. 

 Τα νήματα δεν μπορούν να εκτελεστούν όλα 
παράλληλα. Με βάση το βοηθητικό αρχείο 
Excel που προσφέρει η Nvidia τα ενεργά 
νήματα ανά SM μπορεί να είναι έως 1.024. 
Με 7SM που διαθέτουμε θα έχουμε συνολικά 
7SM • 1.024T = 7.168 Total Active Threads. 

 

 

 

 

 

N / blocksize Gridsize, Blocks Blocksize, Threads Blocks • Threads = N data 

1.024 / 16 64 x 64 = 4.096 16 x 16 = 256 4.096 • 256 = 1.048.576 (1.024 x 1.024) 

1.024 / 32 32 x 32 = 1.024 32 x 32 = 1.024 1.024 • 1.024 = 1.048.576 (1.024 x 1.024) 

2.048 / 32 64 x 64 = 4.096 32 x 32 = 1.024 4.096 • 1.024 = 4.194.304 (2.048 x 2.048) 

blocksize warp Threads / SM (1W = 32T) Threads 

16 8 (8 • 32) = 256 (7 • 256) = 1.792 

32 32 (32 • 32) = 1.024 (7 • 1.024) = 7.168 
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Μέθοδοι εύρεσης κρυπτογραφημένου κωδικού 

 Xρήση λεξικών: δεν αναγνωρίζει νοηματικά ίδιες λέξεις, διαφοροποιείται 
ανάλογα με την εθνικότητα του χρήστη (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά λεξικά). 

 Μέθοδος Brute Force: σίγουρο ότι κάποτε θα βρεθεί, χρονοβόρα τακτική, 
πολλές φορές δηλώνεται ο αριθμός των χαρακτήρων και το μέγεθος του 
κωδικού για εξοικονόμηση χρόνου. 

 Χρήση πινάκων Rainbow: πολύ γρήγορη μέθοδος εύρεσης, προϋποθέτει ότι ο 
κωδικός θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στον πίνακα. 
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Αλγόριθμος MD5 - 1 

 Ο αλγόριθμος MD5 (Message-Digest Algorithm) δημιουργήθηκε από τον Ronald 
Rivest (1992) και παρουσιάστηκε στο RFC-1321. 

 Αρχικά το μήνυμα προς κρυπτογράφηση Χ μετατρέπεται σε bit. Κάθε 
χαρακτήρας της λέξης Χ αναπαριστάται σε 8bit που αντιστοιχούν στον 
αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό του πίνακα ASCII. Έτσι, αν Χ = 123, τότε το μήνυμα 
σε απεικόνιση bit θα είναι: 

 

 

 

 

1 2 3 

00110001 00110010 00110011 
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Αλγόριθμος MD5 - 2 

 Η λέξη Χ θα πρέπει να αναπαρασταθεί με 512bits. Αρχικά προστίθεται στο τέλος 
του Χ ένα bit με τιμή 1. Στη συνέχεια προστίθενται μηδενικά bits, ώστε το 
μέγεθος του Χ να φτάσει τα 64bits. Στα υπόλοιπα bit τοποθετείται το αρχικό 
μέγεθος του Χ (3 • 8 = 24) σε bits (00011000). Έτσι το Χ που θα προκύψει θα 
είναι: 

 

 

 

 

 

00110001 00110010 00110011 10000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00011000 
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Αλγόριθμος MD5 - 3 

 Ολοκληρώνεται σε 4 κύκλους (rounds), κάθε 
ένας από τους οποίους περιέχει 16 αριθμητικές 
πράξεις (operations). Σε κάθε round παίρνουν 
μέρος 4 ομάδες A, B, C, D (αρχικά ξεκινούν με 
σταθερές τιμές) των 32bit η κάθε μία, άρα 
συνολικά 128bit (4 • 32) σε κάθε γύρο. Συνολικά 
και για τους 4 γύρους απαιτούνται 64 operations 
(4 • 16). Κάθε γύρος χρησιμοποιεί από το 
μήνυμα Χ των 512bits, τα 128bit (4•128=512).  
Το Τ είναι ένας πίνακας 64 σταθερών τιμών που 
κάθε γύρος χρησιμοποιεί 16 από αυτές 
(4•16=64). Η αριστερή ολίσθηση S ορίζεται για 
κάθε γύρο με 16 τιμές, που δηλώνουν τα bits 
ολίσθησης, συνολικά 64 μετατόπισης (4•16=64). 
Σε κάθε γύρο εκτελείται και μια συνάρτηση F.  

𝐹 𝑋, 𝑌, 𝑍 = 𝑋 ∧ 𝑌 ∨ ¬𝑋 ∧ 𝑍  

𝐺 𝑋, 𝑌, 𝑍 = 𝑋 ∧ 𝑍 ∨ (𝑌 ∧ ¬𝑍) 

𝐻 𝑋, 𝑌, 𝑍 = 𝑋 ⊕ 𝑌 ⊕ 𝑍 

𝐼 𝑋, 𝑌, 𝑍 = 𝑌 ⊕ 𝑋 ∨ ¬𝑍  

 Όπου X, Y, Z είναι ένα από τα A, B, C, D που 
 παίρνουν μέρος σε κάθε γύρο. Όπου ∧ ∨ ¬ ⊕ οι 
 λογικές πράξεις AND, OR, NOT και XOR: 
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Παράλληλες υλοποιήσεις MD5 

 Κάνοντας χρήση των καταχωρητών (Registers) SSE της CPU. Παραλληλοποιεί 
την εύρεση των A, B, C, D σε κάθε κύκλο του MD5. Το διάβασμα των δεδομένων 
γίνεται μόνο μία φορά, στην αρχή, από την RAM του συστήματος. Όλες οι 
υπόλοιπες αναφορές γίνονται από θέσεις μνήμης πολύ χαμηλού επιπέδου L1 ή 
L2 Cache. 

 Οι περισσότερες προσπάθειες επικεντρώνονται στην εύρεση καλύτερου τρόπου 
παραλληλισμού των δεδομένων με χρήση νημάτων: Τα δεδομένα χωρίζονται σε 
ομάδες και κάθε νήμα δέχεται για επεξεργασία μία από αυτές τις ομάδες. Κάθε 
φορά που ένα νήμα τελειώνει τους υπολογισμούς που του ανατέθηκαν 
ενημερώνει μια κατάλληλη σημαία για τον βρέθηκε ή όχι το επιθυμητό Hash. 

 OpenMP με MPI. 

 CUDA με MPI. 

 GPU Clusters (συστοιχίες από GPUs). Κάθε υπολογιστής διαθέτει περισσότερες 
από μία GPU συνδεδεμένες με έναν εσωτερικό δίαυλο π.χ. SLI (Scalable Link 
Interface).  
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Μεθοδολογία Code Blocks με C – απλή εκτέλεση 

 

 

 

 

 

Main () 

{ 

          Read usr_psw;  

          usr_hash = Compute_Hash (usr_psw); 

          MD5BruteForce (usr_psw, time); 

} 

MD5BruteForce (usr_psw, time) 

{ 

 while (!pswln && !correct)  

 { 

  for (<create_all_combinations_for_x_length>)  

  { 

   psw = <create_next_combination>; 

   MD5String (psw, md5psw); 

   if (md5psw == usr_psw) 

    correct = true; 

  } 

  <next_length>; 

  Display <some_info>; 

 } 

 Display <results>; 

} 
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Μεθοδολογία Code Blocks με C – OpenMP 

 

 

 

 

 

MD5BruteForce (usr_psw, time)  { 

 while (!pswln && !correct) { 

  #<start_parallel_section> private (check,psw,md5psw) 

   #<start_parallel_for>schedule(dynamic,chunk) nowait  

    for (<create_all_combinations_for_x_length>) { 

     #<start_critical_section> 

      psw = <create_next_combination>; 

     #<end_of_critical_section> 

     MD5String (psw, md5psw); 

     if (md5psw == usr_psw) 

      correct = true; 

    } 

   #<stop_parallel_for> 

   <next_length>; 

  #<stop_parallel_section> 

  Display <some_info>; 

 } 

 Display <results>; 

} 
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Μεθοδολογία Visual Studio με C# – απλή εκτέλεση 

 Ίδια με την απλή εκτέλεση σε Code Blocks και C. 

 Αρχικά έγινε χρήση έτοιμων μεθόδων της C# για την εύρεση του Hash. Οι 
μέθοδοι αυτοί αποδείχθηκαν πολύ αργοί (ελέγχθηκαν με την χρήση του Code 
Profiling του Visual Studio). Υλοποιήθηκε από την αρχή ο αλγόριθμος MD5 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της γλώσσας C#. 
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Μεθοδολογία Visual Studio με C# – TPL 

 

 

 

 

 

MD5BruteForce (usr_psw, time) { 

 while (!pswln && !correct) { 

  for (<create_all_combinations_for_x_length>) { 

   for (<create_psw_table_with_N_combinations>)    

    psw[ ] = <create_next_combination>; 

   <start_parallel_section>CreatePartiotion(0,N,chunk) 

    <set range> => 

     <start_parallel_for> (O...N)  { 

      md5psw.FingerPrint(); 

      if (md5psw == usr_psw) 

       correct = true; 

     } <stop_parallel_for> 

    <end range> 

   <stop_parallel_section>    

  } 

  <next_length>; 

  Display <some_info>; 

 } 

 Display <results>; 

} 
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Μεθοδολογία Visual Studio με CUDA C – εύρεση κωδικού από CPU 

 

 

 

 

 

MD5BruteForce (usr_psw, time) { 

 <defice_CPU_matrices> 

 <define_CPU_matrices_size> 

 <define_GPU_matrices> 

 while (!pswln && !find) { 

          for (<create_all_combinations_for_x_length>) { 

  for (<create_N*N_combinations>) { 

   apsw[ ] = <create_next_combination>; 

   len[ ] = <find_apsw_length>; 

  } 

  <memory_copy_CPU_to_GPU>; 

  <load_kernel_MD5String>; 

  <sync_all_GPU_threads>; 

  <memory_copy_GPU_to_CPU>; 

  if (pos[ ] != -1) 

   find = true;   

  } 

          <next_length>; 

          Display <some_info>; 

 } 

 Display <results>; 

} 

__global__ MD5String (<variables>) { 

 <defice_i_offset> 

 <define_j_offset> 

 <define_index_offset_with_ij> 

 if (i<N && j<N) { 

         digest = <calculate_md5_Hash>; 

          if (digest == usrpsw) 

  pos[ ] = <ij_possition>; 

 } 

} 
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Μεθοδολογία Visual Studio με CUDA C – εύρεση κωδικού από GPU 

 

 

 

 

MD5BruteForce (usr_psw, time) { 

 <defice_CPU_matrices> 

 <define_CPU_matrices_size> 

 <define_GPU_matrices> 

 while (!pswln && !find) { 

          for (<create_all_combinations_for_x_length>) { 

  for (<create_N*N_combinations>) { 

   apsw[ ] = <create_next_combination>; 

   len[ ] = <find_apsw_length>; 

  } 

  <memory_copy_CPU_to_GPU>; 

  <load_kernel_MD5String>; 

  <sync_all_GPU_threads>; 

  <memory_copy_GPU_to_CPU>; 

  if (pos[0] != -1) 

   find = true;   

           } 

           <next_length>; 

           Display <some_info>; 

 } 

 Display <results>; 

} 

__global__ MD5String (<variables>) { 

 <defice_i_offset> 

 <define_j_offset> 

 <define_index_offset_with_ij> 

 if (i<N && j<N) { 

           digest = <calculate_md5_Hash>; 

           if (digest == usrpsw) 

  pos[0] = <ij_possition>; 

 } 

} 



02/07/12 Διονύσιος Σαλονικίδης – mai1113@uom.gr 30 

Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου 

προγραμματισμού σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού 

κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5 

Μετρήσεις εύρεσης κωδικού «12345» 

 

 

 

 

 

 

  

MD5CB 

simple OpenMP 

TstComb/sec 819.015 2.400.782 

time 0:34:32 0:10:55 

TotalComb 1.727.783.827 1.702.014.572 

FinComb/sec 833.700 2.595.840 

MD5VScs 

simple TPL 

TstComb/sec 466.626 1.285.652 

time 1:02:06 0:23:57 

TotalComb 1.727.783.827 1.724.700.543 

FinComb/sec 463.710 1.200.209 

MD5VScCUDA 

findposCPU 

  1.024/16 1.024/32 2.048/32 

TstComb/sec 12.273.639 12.387.721 12.364.215 

time 0:02:10 0:02:12 0:02:11 

TotalComb 1.810.890.752 1.810.890.752 1.811.939.328 

FinComb/sec 13.913.767 13.698.736 13.788.024 

findposGPU 

  1.024/16 1.024/32 2.048/32 

TstComb/sec 12.554.394 13.102.546 13.397.511 

time 0:02:04 0:02:09 0:02:05 

TotalComb 1.810.890.752 1.810.890.752 1.811.939.328 

FinComb/sec 14.492.227 13.952.252 14.416.053 
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Μετρήσεις διαφόρων κωδικών με OpenMP, TPL 

 

 

 

 

 

 

sec 

CB 

simple 

OpenMP 

chunk=95 chunk=47 chunk=190 

1234 22,308 6,174 6,211 6,347 

2438 26,596 7,371 7,377 7,506 

abcd 73,618 20,365 20,462 20,673 

AsDf 79,291 20,753 20,852 21,258 

q1W2 20,554 5,716 5,726 5,839 

sec 

VS 

simple 

TPL 

chunk=95 chunk=47 chunk=190 

1234 36,373 14,072 14,836 13,583 

2438 43,251 16,583 17,486 16,235 

abcd 118,729 45,397 48,297 44,438 

AsDf 123,823 47,106 49,722 46,053 

q1W2 33,493 12,876 13,683 12,512 
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Μετρήσεις διαφόρων κωδικών με CUDA 

 

 

 

 

 

 

sec 

findposCPU findposGPU 

1.024/16 1.024/32 2.048/32 1.024/16 1.024/32 2.048/32 

1234 1,357 1,367 1,539 1,301 1,321 1,452 

2438 1,591 1,604 1,828 1,504 1,541 1,751 

abcd 4,354 4,407 4,531 4,149 4,258 4,357 

AsDf 4,461 4,482 4,534 4,244 4,313 4,329 

q1W2 1,283 1,306 1,515 1,211 1,246 1,441 
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Συμπεράσματα - 1 

 Οι χρόνοι εύρεσης των κωδικών εξαρτώνται από την σειρά με την οποία δημιουργούνται. 

 Οι συνεχόμενοι ή τυχαίοι, αριθμοί ή χαρακτήρες, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα. 

 Το ιδανικό μέγεθος της μεταβλητής chunk είναι ίσο με το πλήθος των στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των κωδικών. 

 Υπάρχει διαφορά στις υλοποιήσεις OpenMP και TPL (διαφορές ακόμα και μεταξύ των 
γλωσσών προγραμματισμού C και C#). 

 Εφαρμόζοντας τον νόμο Amdahl προκύπτουν οι παρακάτω τιμές για την αποδοτικότητα Ε 
(σε σύγκριση με το βέλτιστο θεωρητικό επίπεδο παραλληλισμού): 

 Με OpenMP: ΕMD5 = 43%, EMC = 47%  

 Με TPL: ΕMD5 = 31%, EMC = 13% 

 Ο νόμος του Amdahl δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του υπολογιστικού προβλήματος. Η 
αποδοτικότητα που προέκυψε αφορά τις συγκεκριμένες υλοποιήσεις με αριθμό 
επαναλήψεων Ν (οι επαναλήψεις που απαιτούνται για την εύρεση του κωδικού). 

 Στην περίπτωση του OpenMP οι καθυστερήσεις οφείλονται από την σειριακή εκτέλεση 
του κώδικα παραγωγής του επόμενου προς έλεγχο κωδικού (MD5), στην αργή 
παραγωγή τυχαίων αριθμών και στο critical τμήμα αύξησης του μετρητή (MC).  

 Στην περίπτωση της TPL οι καθυστερήσεις εντοπίστηκαν στο γέμισμα των τιμών του 
πίνακα Ν-στοιχείων, το οποίο εκτελείται σειριακά  (MD5), στους μεγάλους χρόνους 
εκτέλεσης των εντολών, στην αργή παραγωγή τυχαίων αριθμών και στο critical τμήμα 
αύξησης του μετρητή (MC). 
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Συμπεράσματα - 2 

 Η χρήση της GPU ως μονάδας ελέγχου της θέσης του κωδικού αύξησε τον 
παραλληλισμό και την αποδοτικότητα της συγκεκριμένης υλοποίησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 Η διαφορετικότητα των μετρήσεων οφείλεται στην μεταβολή του όγκου των 
δεδομένων. 

 Οι απώλειες στην αποδοτικότητα οφείλονται στο σειριακό τμήμα που αφορά 
τους πίνακες (δημιουργία των πινάκων, γέμισμα των τιμών τους και σύγκριση με 
το Hash του χρήστη). 

 Στους χρόνους που μετρήθηκαν εμπεριέχονται οι χρόνοι για την μεταφορά των 
δεδομένων από την μνήμη συστήματος στη μνήμη της GPU και το αντίστροφο. 

 

 

  

findposCPU findposGPU 

1.024/16 1.024/32 2.048/32 1.024/16 1.024/32 2.048/32 

Threads 2.048 7.168 7.168 2.048 7.168 7.168 

EMD5 0,64 0,63 0,63 0,64 0,64 0,65 

EMC 0,92 
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Επεκτάσεις - βελτιώσεις 

 Υλοποίηση αλγορίθμου: Υλοποίηση του MD5 σε Assembly. 

 Αρχιτεκτονική παράλληλου συστήματος: Υβριδικό μοντέλο διαμοιραζόμενης και 
κατανεμημένης μνήμης (OpenMP και MPI ή CUDA με MPI). 

 Επεξεργασία δεδομένων: Στην περίπτωση της χρήσης GPU, ενσωμάτωση του 
βρόχου σχηματισμού του επόμενου κωδικού στον κώδικα του kernel, ώστε να 
εξαλείφουν οι καθυστερήσεις από την μεταφορά των δεδομένων από και προς 
την μνήμη του συστήματος και της κάρτας γραφικών. 

 

 

 

 

 

 


