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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί να συγκρίνει την απόδοση εφαρμογών 

εύρεσης κωδικού κρυπτογραφημένου με MD5, χρησιμοποιώντας διεπιφάνειες 

παράλληλου προγραμματισμού. Συγκεκριμένα μελετούνται τα παράλληλα APIs 

(Application Programming Interfaces - APIs) OpenMP (Open Multi-Processing), TPL 

(Task Parallel Library) και CUDA (Compute Unified Device Architecture). Για την 

υλοποίηση των προγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν τρία περιβάλλοντα ανάπτυξης 

εφαρμογών (Integrated Development Environments - IDEs) με διαφορετικές γλώσσες 

προγραμματισμού: Code Blocks με προγραμματισμό σε C, Visual Studio με 

προγραμματισμό σε C# και Visual Studio με προγραμματισμό σε CUDA C, 

αντίστοιχα. Οι υλοποιήσεις με OpenMP και TPL αφορούν τον παραλληλισμό με 

χρήση της CPU (Central Processing Unit), ενώ αυτή με CUDA τον παραλληλισμό με 

χρήση της GPU (Graphics Processing Unit). 

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την CPU πραγματοποιήθηκαν με δύο 

διαφορετικές υλοποιήσεις: την απλή εκτέλεση χωρίς παραλληλισμό και την 

υλοποίηση με παράλληλο API. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν την GPU 

πραγματοποιήθηκαν με δύο διαφορετικές παράλληλες υλοποιήσεις: η πρώτη για 

εύρεση της θέσης του κωδικού από την CPU και η δεύτερη για εύρεση της θέσης του 

κωδικού από την GPU. Για να υπάρχει άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων ο 

βασικός κορμός υλοποίησης είναι ο ίδιος για όλες τις εφαρμογές. Αρχικά ο χρήστης 

εισάγει έναν κωδικό σε αλφαριθμητική μορφή, μέγιστου μήκους 8 χαρακτήρων. Στη 

συνέχεια ο κωδικός αυτός κωδικοποιείται με MD5 (MD5 Hash) και κατόπιν το 

πρόγραμμα κάνοντας διαδοχικούς συνδυασμούς με την μέθοδο Brute Force 

προσπαθεί να τον βρει. Πριν την εκτέλεση της διαδικασίας Brute Force το πρόγραμμα 

εκτελεί έναν έλεγχο για ένα λεπτό από το οποίο συλλέγει τον χρόνο εκτέλεσης της 

συγκεκριμένης διαδικασίας. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται στον έλεγχο αυτό 

είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στη μέθοδο Brute Force. Με βάση τον χρόνο 

που μετρήθηκε υπολογίζεται ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της μετατροπής όλων 

των απαιτούμενων συνδυασμών για n-χαρακτήρες κάθε φορά, π.χ. ο χρόνος 

ολοκλήρωσης όλων των συνδυασμών για 2 χαρακτήρες, για 3 χαρακτήρες κ.λ.π. Στο 

τέλος εμφανίζονται τα τελικά αποτελέσματα που αναφέρουν τον κωδικό σε 

αλφαριθμητική μορφή, εφόσον βρεθεί, ή κατάλληλο μήνυμα, εφόσον δεν βρεθεί. 

Επίσης εμφανίζονται οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης, ο αριθμός των συνδυασμών που 

ελέγχθηκαν, ο μέγιστος αριθμός συνδυασμών ανά δευτερόλεπτο που επιτεύχθηκε 

κ.λ.π.  

Σκοπός της έρευνας είναι 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 είναι 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.  

Για τις απλές υλοποιήσεις, χωρίς παραλληλισμό το πρόγραμμα παράγει 

διαδοχικούς συνδυασμούς χαρακτήρων τους οποίους θεωρεί ως έναν κωδικό που στη 

συνέχεια τον μετατρέπει σε MD5 Hash. Στο τέλος συγκρίνει τον MD5 κωδικό που 

παρήγαγε με τον αρχικό κώδικα που του δόθηκε. Αν είναι ίδιοι, θεωρεί ότι τον βρήκε, 

διαφορετικά συνεχίζει στον επόμενο. Δηλαδή η όλη διαδικασία ακολουθεί το 

σειριακό μοντέλο. Στις παράλληλες υλοποιήσεις οι συνδυασμοί που παράγονται 
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μετατρέπονται σε MD5 Hash όχι σειριακά, αλλά παράλληλα σε ομάδες των 

Ν-στοιχείων ανάλογα με τις υλοποιήσεις του κάθε API.  

Τα αποτελέσματα των παραπάνω υλοποιήσεων έδειξαν ότι η ταχύτερη 

παράλληλη διαδικασία σε επίπεδο CPU ήταν αυτή με το OpenMP. Οι μετρήσεις 

έδειξαν ότι απείχαν αρκετά από την υλοποίηση με το TPL. Στο θέμα του 

προγραμματισμού το OpenMP ήταν το ευκολότερο με την καλύτερη τεκμηρίωση και 

αυτό οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείται αρκετά χρόνια και λόγω του ανοικτού κώδικά 

του έχει ωριμάσει περισσότερο από τα υπόλοιπα. Το TPL είναι κλειστό στον κώδικά 

του και υφίσταται πολλούς περιορισμούς στον προγραμματισμό του. Ο βασικότερος 

λόγος των περιορισμών αυτών είναι να διατηρηθεί από την Microsoft (η οποία 

αναπτύσσει το TPL) η μεγαλύτερη ασφάλεια στο λειτουργικό της σύστημα.  
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Abstract 

The specific research tries to compare the application performance encrypted 

password finder with MD5, using parallel programming interfaces. More specifically 

parallel APIs (Application Programming Interfaces), OpenMP (Open Multi-

Processing), TPL (Task Parallel Library) and CUDA (Compute Unified Device 

Architecture) are studied. To implement the programs three Integrated Development 

Environments (IDEs) were used with different programming languages: Code Blocks 

programming with C, Visual Studio programming with CUDA C# and Visual Studio 

programming with CUDA C respectively. Implementations with OpenMP and TPL 

regard parallelism using the CPU (Central Processing Unit), while the one with 

CUDA regards parallelism using the GPU (Graphics Processing Unit).  

The applications using CPU were made with two different implementations: 

simple execution without parallelism and the implementation with parallel API. The 

programs using GPU with two different parallel implementations: the first to find the 

position code from CPU and the second to find the position code from GPU. In order 

to make a direct comparison of the results the basic implementation is the same for all 

applications. Initially the user enters a password of alphanumeric form, maximum 

length 8 characters. Next this code is encoded with MD5 (MD5 Hash) and then the 

program making sequential combinations with the method Brute Force tries to find it. 

Before executing the procedure Brute Force the program executes a check for a 

minute from which it collects the execution time of the specific procedure. The 

procedure used in the check is the same as the one used in the method Brute Force. 

Based on the time measured the maximum time for the completion of the conversion 

of all the necessary combinations for n-characters is estimated each time, e.g. the time 

of completion of all conversions for 2 characters, for 3 characters etc. In the end, the 

final results appear which indicate the code in alphanumeric form, if found, or an 

appropriate message, if not found. The total execution times also appear the number 

of checked combinations, the maximum number of combinations per second 

performed etc. 

The purpose of the research is to compare the parallel implementations not 

only as for their performance but also as for the ease of use in their programming. The 

aim of the research is to find the best implementations of parallel APIs as for the 

programming methods in order to achieve in each case the maximum and best use of 

CPU or GPU.  

For the simple implementations, without parallelism the program generates 

sequential combinations of characters which it considers as one code which then it 

converts into MD5 Hash. In the end it compares the generated MD5 code with the 

initial code it was given. If they are the same, it considers that it has found it, 

otherwise it continues to the next. Thus the whole procedure follows the serial model. 

In parallel implementations the combinations generated are converted into MD5 Hash 

not serially but parallel in groups of Ν-elements depending on the implementations of 

each API.  

The results of the above implementations showed that the fastest parallel 

procedure at CPU was the one with OpenMP. The measurements showed that fell 

very far from the implementation with TPL. As for programming OpenMP was the 

easiest with the best documentation and this is due to the fact that it has been used for 
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several years and because of its open code it has matured more than the rest. TPL is 

closed in its code and there are a lot of restrictions in its programming. The main 

reason of these restrictions is for Microsoft (which develops TPL) to maintain the 

greatest safety in its operating system. 
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Πρόλογος 

Το 1965 ο Moore είχε διατυπώσει ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο ο αριθμός 

των τρανζίστορ στα ολοκληρωμένα chips θα διπλασιάζεται κάθε 18 με 24 μήνες 

(Moore, 1965, p.4). Η αύξηση του αριθμού των τρανζίστορς συνεπάγεται και αύξηση 

της συχνότητας λειτουργίας άρα και της ταχύτητας εκτέλεσης των εντολών ενός 

ολοκληρωμένου κυκλώματος, που είναι και το ζητούμενο – επιθυμητό. Η αύξηση 

όμως της συχνότητας λειτουργίας σχετίζεται με την αύξηση της ισχύος που απαιτείται 

για την λειτουργία του ολοκληρωμένου κυκλώματος με βάση την Εξίσωση-1 

(Rabaey, 1996, p. 210): 

             (1) 

όπου P είναι η ισχύς, C η χωρητικότητα, V η τάση και F η συχνότητα. Η αύξηση της 

ισχύος ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος είναι κάτι που θα πρέπει να αποφεύγεται 

κυρίως σε κυκλώματα με μικρή επιφάνεια και μεγάλο αριθμό τρανζίστορ λόγω της 

αύξησης της θερμοκρασίας. Οι εξελίξεις λοιπόν οδήγησαν τους κατασκευαστές 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στη σχεδίαση κυκλωμάτων με περισσότερους του ενός 

πυρήνες (Cores) με την ίδια συχνότητα λειτουργίας. 

 Τέτοιες επεξεργαστικές μονάδες, με πολλούς πυρήνες, μπορούμε να έχουμε 

είτε σε CPU, είτε σε GPU. Οι κυριότερες διαφορές εμφανίζονται στην αρχιτεκτονική 

τους σχεδίαση. Μια σύγχρονη CPU αποτελείται από λίγες αλλά μεγάλες 

υπολογιστικές μονάδες (π.χ. 8 – όπως το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε) σε αντίθεση 

με μια σύγχρονη GPU η οποία αποτελείται από πολλές μικρές (π.χ. 336 – όπως στην 

κάρτα γραφικών που χρησιμοποιήθηκε). Η ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων από 

την μνήμη προς την μονάδα επεξεργασίας είναι εξίσου σημαντική. Στην περίπτωση 

της CPU, το εύρος των δεδομένων που μπορούσαν να μεταφερθούν σε μια μονάδα 

χρόνου από και προς την μνήμη του συστήματος ήταν 7.5GB/s. Στην περίπτωση της 

GPU, το εύρος των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν σε μια μονάδα χρόνου 

από και προς την μνήμη της κάρτας γραφικών ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος και 

έφτανε τα 115.2GB/s.  

Για την αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων με πολλούς πυρήνες θα πρέπει ο 

κώδικας των εφαρμογών που αναπτύσσεται να παραλληλοποιηθεί. Στον τομέα της 
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ανάπτυξης παράλληλων προγραμμάτων υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας αρκετά μεγάλος 

αριθμός APIs που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

Α) Αυτά που χρησιμοποιούν την CPU, όπως:  

 τo OpenMP, για προγραμματισμό σε C/C++ και Fortran 

(OpenMP, 1997) 

 το TPL (Task Parallel Library) της Microsoft, για προγραμματισμό σε 

C# (TPL, 2010) 

 το TBB (Threading Building Blocks) της Intel, για προγραμματισμό σε 

C++ (TBB, 2006) 

 το Cilk++ της Intel, για προγραμματισμό σε C/C++ (Cilk Plus, 2009) 

Β) Αυτά που χρησιμοποιούν την GPU, όπως:  

 το CUDA της Nvidia, για προγραμματισμό κυρίως σε μια παραλλαγή 

της γλώσσας C αλλά και άλλων γλωσσών όπως Java, Perl, Fortran, 

Ruby, Matlab (Cuda, 1999) 

 το OpenCL σε συνεργασία της AMD/Nvidia, για προγραμματισμό σε 

C (OpenCL, 2008)  

Σε προγράμματα που χρησιμοποιούν παραλληλισμό τις περισσότερες φορές 

χρησιμοποιείται μεγάλος όγκος δεδομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

χρησιμοποιούνταν 95 χαρακτήρες για την δημιουργία όλων των απαιτούμενων 

συνδυασμών σε κώδικες από 1 έως 8 χαρακτήρες. Για n-χαρακτήρες απαιτούνταν 

κάθε φορά 95
n
 συνδυασμοί και συνολικά χρειάζονταν:  

95
1
 + 95

2
 + … + 95

8
 συνδυασμοί. 

Το βασικότερο πρόβλημα σε προγράμματα με τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων 

είναι ο έλεγχος της ορθότητας των υπολογισμών. Για την επίλυση αυτού του 

προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία αποσφαλμάτωσης (debuggers) και 

επίβλεψης πόρων (profilers) που προσέφερε κάθε περιβάλλον ανάπτυξης. Τα 

εργαλεία αυτά αποδείχθηκαν απαραίτητα στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της 

απόδοσης του κώδικα, αλλά και τον έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων. Ένα 

άλλο πρόβλημα που προέκυψε ήταν ο χρόνος εκτέλεσης των προγραμμάτων. 

Ανάλογα με την υλοποίηση υπήρξαν φορές που χρειάστηκε η εκτέλεση του 

προγράμματος να διαρκέσει πάνω από 30 λεπτά. Αν αναλογίσει κανείς το πλήθος των 
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δοκιμών που έπρεπε να γίνουν (οι οποίες δεν ήταν πάντα επιτυχείς κατά την 

ανάπτυξη του κώδικα) και τον αριθμό των projects, μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι ο 

χρόνος αυτός ήταν αρκετά σημαντικός. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν σε όλες τις 

περιπτώσεις ο ίδιος 5-ψήφιος αριθμός προς εύρεση, αφενός για να υπάρχει άμεση 

σύγκριση των αποτελεσμάτων και αφετέρου γιατί έδινε ικανοποιητικό χρόνο εύρεσης 

στην ολοκλήρωση των δοκιμών. 
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1. Εισαγωγή 

Η έρευνα αφορά τα παράλληλα APIs OpenMP, TPL και CUDA. Σκοπός της 

είναι, με τη χρήση της ίδιας μεθοδολογίας προγραμματισμού, να γίνει έλεγχος των 

χρόνων εκτέλεσης ενός προγράμματος εύρεσης κωδικού MD5. Επίσης συγκρίνεται 

και η ευκολία στον προγραμματισμό του κάθε API. Η έρευνα στοχεύει στο να 

βρεθούν οι βέλτιστες υλοποιήσεις προγραμματισμού του κάθε API. 

Το γενικό project αφορά την εύρεση ενός κωδικού κρυπτογραφημένου με 

MD5. Για την σύγκριση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν δύο υλοποιήσεις για 

κάθε ένα API. Για αυτά που αναφέρονται στην χρήση της CPU δημιουργήθηκαν δύο 
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υλοποιήσεις που αφορούν η μία την απλή σειριακή εκτέλεση του κώδικα και η άλλη 

την παράλληλη. Στο API που κάνει χρήση της GPU οι δύο υλοποιήσεις αφορούν τον 

τρόπο εύρεσης της θέσης των κωδικών: η μία απευθύνεται στην εύρεση της θέσης 

από την CPU και η άλλη από την GPU. Και οι δύο υλοποιήσεις παραγωγής και 

ελέγχου του Hash γίνονται από την GPU. Όλα τα προγράμματα βασίζονται στον ίδιο 

τρόπο υλοποίησης. Αρχικά ο χρήστης δίνει έναν κωδικό σε μορφή κειμένου 

κατανοητό από τον άνθρωπο (αλφαριθμητική μορφή) ο οποίος μετατρέπεται σε MD5 

Hash και αποτελεί και τον κωδικό προς εύρεση. Στη συνέχεια το πρόγραμμα εκτελεί 

έναν έλεγχο του συστήματος για περίπου ένα λεπτό από τον οποίο συλλέγει 

πληροφορίες για τον χρόνο εκτέλεσης του κώδικα (η μέτρηση δίνεται σε 

combinations/sec). Το πρόγραμμα μεταφέρεται στην ρουτίνα εκτέλεσης εύρεσης του 

κωδικού με την μέθοδο Brute Force. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή γίνονται 

διαδοχικά όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση οι κωδικοί που 

σχηματίζονται έχουν μέγιστο πλήθος χαρακτήρων 8 και κάθε ένας χαρακτήρας 

μπορεί να είναι ένας από τους εκτυπώσιμους χαρακτήρες του πίνακα ASCII, δηλαδή 

από 32 έως 126 (Παράρτημα-Θ). Η σειριακή υλοποίηση δημιουργεί κάθε έναν 

κώδικα σε αλφαριθμητική μορφή και τον μετατρέπει σε MD5 Hash. Στη συνέχεια 

συγκρίνει τον MD5 Hash με αυτόν του κωδικού προς εύρεση. Αν είναι ίδιοι, 

σταματάει εμφανίζοντας μήνυμα ότι βρέθηκε, διαφορετικά συνεχίζει με τον επόμενο 

συνδυασμό κ.ο.κ.  

Στην παράλληλη υλοποίηση οι κωδικοί που σχηματίζονται δεν μετατρέπονται 

απευθείας σε MD5, αλλά δημιουργούν ομάδες ή πίνακες. Στη συνέχεια εκτελείται 

παράλληλα ο κώδικας της μετατροπής σε MD5 και πάλι παράλληλα ελέγχεται η 

περίπτωση εύρεσης ή όχι. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο κωδικός το πρόγραμμα 

προχωράει στον σχηματισμό της επόμενης ομάδας ή πίνακα. 

Για την χρησιμοποίηση της GPU ως μονάδας παραλληλισμού η διαδικασία 

ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία. Οι υλοποιήσεις όμως της εύρεσης της θέσης των 

κωδικών MD5 με αυτόν που αναζητάει το πρόγραμμα διαφέρουν. Ενώ λοιπόν η 

διαδικασία της σύγκρισης γίνεται στην GPU, στην πρώτη περίπτωση η εύρεση της 

θέσης του κωδικού γίνεται από την CPU, ενώ στην δεύτερη από την GPU. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά σε όλες τις βασικές 

έννοιες που παράλληλου προγραμματισμού και στα APIs OpenMP, TPL και CUDA. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι μέθοδοι εύρεσης κρυπτογραφημένου κειμένου 

και η υλοποίηση του αλγορίθμου MD5. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κάθε μία υλοποίηση. Το πέμπτο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων όλων των υλοποιήσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Γίνεται επίσης σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των APIs. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας τα οποία αφορούν 

τον χρόνο εκτέλεσης του κάθε project και την ευκολία προγραμματισμού του. 

Κατά την υλοποίηση του κώδικα επιλέχθηκε μέγιστο μήκος χαρακτήρων 

κωδικού 8 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες αυτοί μπορεί να είναι όλοι οι εκτυπώσιμοι 

λατινικοί χαρακτήρες του πίνακα ASCII, δηλαδή από 32 έως 126. Για την υλοποίηση 

της μεθόδου Brute Force δεν γίνεται κανένας συμβιβασμός. Δηλαδή το μήκος όπως 

και το είδος του κωδικού (κάποια κοινή λέξη) είναι άγνωστο. Όλα τα προγράμματα 

εκτελέστηκαν στον ίδιο υπολογιστή, με τον ίδιο εξοπλισμό και με το ίδιο λειτουργικό. 

Συγκεκριμένα οι προδιαγραφές του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε 

παρουσιάζονται στον Πίνακα-1. 

 

Πίνακας-1. Προδιαγραφές συστήματος 

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 
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Οι προδιαγραφές της κάρτας γραφικών που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζονται στον 

Πίνακα-2. 

 

Πίνακας-2. Προδιαγραφές κάρτας γραφικών 

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) 

 

Για τη δημιουργία των προγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω IDEs 

με τα ανάλογα APIs όπως αναφέρονται στον Πίνακα-3. 

 

Πίνακας-3. IDEs και APIs που χρησιμοποιήθηκαν 

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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Στον κώδικα που αναπτύχθηκε δεν δόθηκε έμφαση σε πιθανά exception που 

μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση. Για παράδειγμα δεν γίνεται έλεγχος για το 

τι θα γίνει αν ο χρήστης δώσει κάποιον μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα ή πλήθος 

χαρακτήρων παραπάνω από τους επιτρεπτούς. Επίσης δεν δόθηκε έμφαση στην 

σχεδίαση του περιβάλλοντος χρήσης με μενού, επιλογές διαφυγής από το πρόγραμμα 

κατά την εκτέλεση ενός χρονοβόρου ελέγχου κ.λ.π. Τα θέματα αυτά θεωρήθηκαν 

δευτερευούσης σημασίας για τον σκοπό και τον στόχο της εργασίας και γι’ αυτό δεν 

υλοποιήθηκαν. Αντιθέτως δόθηκε μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη όσο το δυνατόν 

γρηγορότερου κώδικα προς εκτέλεση από την CPU και GPU. 
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2. Παράλληλα συστήματα 

Με τον όρο παράλληλη επεξεργασία εννοούμε την ταυτόχρονη χρήση 

πολλαπλών πόρων για την επίλυση ενός προβλήματος. Ο υπολογιστής διαθέτει 

πολλαπλές CPUs και το πρόβλημα διασπάται σε τμήματα που μπορούν να επιλυθούν 

ταυτόχρονα. Κάθε εντολή από τα παραπάνω τμήματα εκτελείται σε διαφορετική 

CPU. Οι υπολογιστικοί πόροι μπορεί να είναι ένας υπολογιστής με πολλές CPUs ή με 

μία CPU που διαθέτει πολλούς πυρήνες. Η σύνδεση μεταξύ τους και με την κύρια 

μνήμη επιτυγχάνεται μέσω εξειδικευμένης διασύνδεσης ή τυπικού διαύλου. Επίσης 

ως υπολογιστικός πόρος μπορεί να θεωρηθεί ένα σύστημα με πολλούς υπολογιστές 
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συνδεδεμένους μεταξύ τους με εξειδικευμένη διασύνδεση ή τοπικού δικτύου, ή 

ακόμα και ένας συνδυασμός των δύο αυτών περιπτώσεων (πολλοί υπολογιστές 

συνδεδεμένοι μεταξύ τους, που διαθέτουν πολλές CPUs ή πολλούς πυρήνες) 

(Tanenbaum, 2006, ch. 8.1.1). 

 

2.1 Αρχιτεκτονικές παράλληλων υπολογιστών 

Σχετική με την αρχιτεκτονική των παράλληλων υπολογιστών, παραλληλισμό 

μπορούμε να έχουμε σε διάφορα επίπεδα. Τα κυριότερα από αυτά είναι το επίπεδο 

επεξεργαστή (On-Chip Parallelism) και το επίπεδο υπολογιστή (Multiprocessor, 

Multicomputer). 

Ο παραλληλισμός σε επίπεδο επεξεργαστή περιλαμβάνει τον παραλληλισμό 

σε επίπεδο εντολών (Instruction Level Parallelism - ILP). Στο επίπεδο εντολών 

επιτυγχάνεται ταυτόχρονη εκτέλεση διαφορετικών εντολών ενός προγράμματος με 

διοχέτευση (Pipeline) ή με υπερβαθμωτή εκτέλεση (Superscalar). Με την διοχέτευση 

μπορούμε να έχουμε παράλληλη εκτέλεση των διάφορων σταδίων (Stage - S) των 

εντολών σε κάθε κύκλο ρολογιού. Αν για παράδειγμα έχουμε 3 εντολές Ι1…3 με 5 

στάδια η κάθε μία, τότε στον 1
ο
 κύκλο ρολογιού θα εκτελεστεί το τμήμα S1.1, στον 2

ο
 

κύκλο το S1.2 και το S2.1, στον 3
ο
 κύκλο το S1.3, S2.2 και το S3.1 κ.ο.κ. Με την 

υπερβαθμωτή εκτέλεση επιτυγχάνεται εκτέλεση πολλαπλών διοχετεύσεων σε κάθε 

κύκλο ρολογιού.  

Ο παραλληλισμός σε επίπεδο επεξεργαστή περιλαμβάνει επίσης, το επίπεδο 

εργασίας (Thread Level Parallelism - TLP). Στο επίπεδο μπορούμε να έχουμε 

ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών νημάτων (Threads). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

οι επεξεργαστές με τεχνολογία Multithreading που περιγράφονται στη συνέχεια. 

Στον παραλληλισμό στο επίπεδο του υπολογιστή έχουμε τα συστήματα 

πολυεπεξεργαστών (Multiprocessors) και πολυ-υπολογιστών (Multicomputers). Στα 

συστήματα αυτά μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονη εκτέλεση ενός ή διαφορετικών 

προγραμμάτων σε πολλαπλούς επεξεργαστές. Τα συστήματα αυτά αναλύονται στη 

συνέχεια. 
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Σύμφωνα με την ταξινόμηση Flynn, που προτάθηκε το 1966, οι παράλληλοι 

υπολογιστές χωρίζονται με βάση την πολλαπλότητα των εντολών και των δεδομένων 

που επεξεργάζονται (Tanenbaum, 2006, ch. 8.3.1). Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω 

κατηγορίες (Σχήμα-1): 

 Απλή εντολή απλά δεδομένα (Single Instruction Single Data - SISD). 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι τυπικοί σειριακοί υπολογιστές όπου 

σε κάθε χρονική στιγμή εκτελείται μόνο μία εντολή IS (Input Stream) 

και μόνο μία ροή δεδομένων DS (Data Stream) υφίσταται 

επεξεργασία. 

 Απλή εντολή πολλαπλά δεδομένα (Single Instruction Multiple Data - 

SIMD). Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν μια κεντρική μονάδα 

ελέγχου (Control Unit - CU) με πολλές μονάδες επεξεργασίας 

(Process Unit - PU). Σε κάθε χρονική στιγμή εκτελείται η ίδια εντολή 

IS από όλες τις PU, αλλά κάθε μία από αυτές επεξεργάζεται 

διαφορετική ροή δεδομένων DS1…N. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

οι υπολογιστές με μονάδες επεξεργασίας GPU (Graphics Processing 

Unit). 

 Πολλαπλές εντολές απλά δεδομένα (Multiple Instruction Single Data - 

MISD). Στο μοντέλο αυτό υπάρχει μια σειρά από επεξεργαστικές 

μονάδες που κάθε μία έχει τον δικό της ελεγκτή και εκτελεί 

διαφορετικές εντολές από τις άλλες IS1…N. Τα δεδομένα που 

επεξεργάζονται προέρχονται όλα από την ίδια ροή DS. 

 Πολλαπλές εντολές πολλαπλά δεδομένα (Multiple Instruction 

Multiple Data - MIMD). Αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο τύπου 

παράλληλου υπολογιστή. Κάθε τέτοιο σύστημα μπορεί να 

περιλαμβάνει είτε πολλές CPUs που συνδέονται μεταξύ τους με 

δίαυλο και μοιραζόμενη μνήμη (Multiprocessors, Shared Memory), 

είτε υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ τους μέσω δικτύου και 

κατανεμημένη μνήμη (Multicomputers, Distributed Memory). Κάθε 

CPU μπορεί να εκτελέσει διαφορετική ροή εντολών (ή διαφορετική 

εντολή από την ίδια ροή) IS1…N και να επεξεργάζεται διαφορετική 
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ροή δεδομένων (ή διαφορετικά δεδομένα από την ίδια ροή) DS1…N. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα σύγχρονα πολυπύρηνα συστήματα. 
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Σχήμα-1. Ταξινόμηση παράλληλων υπολογιστών κατά Flynn 

 

Η κατηγορία των MIMD περιλαμβάνει τους υπολογιστές μοιραζόμενης 

μνήμης ή πολυεπεξεργαστές (Shared Memory, Multiprocessors) και τους υπολογιστές 

κατανεμημένης μνήμης ή πολυ-υπολογιστές (Distributed Memory, Multicomputers). 

Ο συνδυασμός αυτών των δύο, δηλαδή συστήματα κατανεμημένης μνήμης που 

διαθέτουν συστήματα με μοιραζόμενη μνήμη, δημιουργεί μια επιπλέον κατηγορία 

τους υβριδικούς υπολογιστές. 

Τα συστήματα μοιραζόμενης μνήμης περιλαμβάνουν επεξεργαστές με κοινή 

πρόσβαση σε έναν καθολικό χώρο διευθύνσεων (Σχήμα-2). Οι επεξεργαστές μπορούν 

να εργάζονται ανεξάρτητα και να μοιράζονται την μνήμη του συστήματος. Η 

τροποποίηση μιας θέσης μνήμης από κάποιον επεξεργαστή γίνεται ορατή από όλους 

τους υπόλοιπους επεξεργαστές. Συνοχή υπάρχει ακόμα και στην κρυφή μνήμη 

(Cache) που διαθέτει κάθε επεξεργαστής. Αν κάποια CPU ενημερώσει την μνήμη 
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Cache που διαθέτει, τότε αυτόματα θα ενημερωθούν και όλες οι μνήμες Cache των 

υπολοίπων CPUs με την συγκεκριμένη αλλαγή. Ο καθολικός χώρος διευθύνσεων 

προσδίδει μεγάλη ευκολία στον προγραμματιστή. Αρνητικό σημείο στον 

συγκεκριμένο σχεδιασμό αποτελεί η έλλειψη κλιμάκωσης στον αριθμό των 

επεξεργαστών. Για παράδειγμα, η προσθήκη μιας επιπλέον CPU στο σύστημα 

αυξάνει κατά πολύ την κίνηση στον δίαυλο επικοινωνίας της μνήμης. 

 

CPU

MEMORY CPU

CPU

CPU

 

Σχήμα-2. Υπολογιστής με μοιραζόμενη μνήμη (πολύ-επεξεργαστής) 

 

Οι συνηθέστεροι υπολογιστές με μοιραζόμενη μνήμη είναι οι συμμετρικοί 

πολυεπεξεργαστές (Symmetric Multiprocessors - SMPs). Οι συμμετρικοί 

πολυεπεξεργαστές διαθέτουν πανομοιότυπους επεξεργαστές με ομοιόμορφη 

προσπέλαση μνήμης (Uniform Memory Access - UMA). Δηλαδή όλες οι CPUs έχουν 

τον ίδιο χρόνο προσπέλασης στην μνήμη (Tanenbaum, 2006, ch. 8.3.1). Σταδιακά 

αντικαταστάθηκαν με τους πολυπύρηνους επεξεργαστές (Multicores) οι οποίοι, από 

πλευράς προγραμματισμού, είναι πολυεπεξεργαστές σε σμίκρυνση. Αντί λοιπόν να 

έχουμε έναν υπολογιστή με πολλές CPUs έχουμε μία CPU με πολλούς πυρήνες 

(Cores).  

Οι περισσότεροι σύγχρονοι πολυπύρηνοι υπολογιστές διαθέτουν τεχνολογία 

Multithreading. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στις CPUs να διαχειρίζονται 

περισσότερα του ενός νήματα (Threads) την ίδια στιγμή, ώστε να καλύψουν τους 

νεκρούς χρόνους (Stall) κάθε νήματος. Οι νεκροί αυτοί χρόνοι δημιουργούνται 

κυρίως από επικοινωνίες με την μνήμη. Στην γενική του μορφή, αν π.χ. το νήμα-1 
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περιμένει για κάποιο λόγο, τότε η CPU συνεχίζει με την εκτέλεση του νήματος-2 

κ.ο.κ. ώστε ο επεξεργαστής να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο 

απασχολημένος. Μια υλοποίηση της τεχνολογίας Multithreading είναι το 

Fine-grained Multithreading (Σχήμα-3). Έστω ότι υπάρχουν προς εκτέλεση τρία 

Thread-1-2-3. Κάθε ένα από αυτά εκτελεί σειριακά τις εντολές του A1-8, B1-8 και 

C1-8 σε κάποιο κύκλο ρολογιού. Παρατηρούμε ότι για την εκτέλεση του Α3 

μεσολαβεί ένας νεκρός χρόνος δύο κύκλων ρολογιού. Το ίδιο συμβαίνει και για την 

εκτέλεση του Β2 κ.λ.π. Με την τεχνική του Fine-grained οι εντολές των τριών 

νημάτων θα εκτελεστούν κυκλικά (Round Robin). Έτσι στον πρώτο κύκλο ρολογιού 

θα εκτελεστεί η Α1, στον δεύτερο η Β1, στον τρίτο η C1, στον τέταρτο η Α2 κ.ο.κ. 

Με τον τρόπο αυτό κάθε εντολή ενός νήματος δεν μπορεί να απέχει, χρονικά, από την 

επόμενη περισσότερο από 2 κύκλους ρολογιού. Εκτός από τις αναφορές στην μνήμη, 

νεκρούς χρόνους μπορούμε να έχουμε και όταν κάποια εντολή περιμένει το 

αποτέλεσμα της εκτέλεσης της προηγούμενης εντολής. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

για καλυφθεί ο νεκρός χρόνος των δύο κύκλων χρειάστηκαν 3 νήματα. Αν ο νεκρός 

κύκλος ήταν τρεις κύκλοι ρολογιού, θα απαιτούνταν 4 νήματα για να κρατήσουν την 

CPU πλήρως απασχολημένη. Η μέθοδος αυτή, για να πετύχει πλήρη απασχόληση της 

CPU, χρειάζεται και τον ανάλογο αριθμό νημάτων (ανάλογα με τους νεκρούς 

χρόνους που εντοπίζονται) (Tanenbaum, 2006, ch. 8.1.2). 

Μια διαφορετική υλοποίηση Multithreading είναι η Coarse-grained 

Multithreading (Σχήμα-3). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η εκτέλεση των 

εντολών ακολουθεί και πάλι κυκλική πορεία αλλά με διαφορετική λογική. Αρχικά 

εκτελούνται όλες οι εντολές του Thread-1, έως το σημείο που εμφανιστεί stall 

(εκτελούνται τα Α1 και Α2). Στη συνέχεια περνάει στο Thread-2 όπου και εκεί 

εκτελούνται οι εντολές στη σειρά, έως να εμφανιστεί stall (εκτελείται μόνο το Β1). 

Περνώντας στο Thread-3 εκτελούνται τα C1-4 και μόλις εμφανιστεί stall, περνάει 

απευθείας στο Thread-1 (χωρίς να υπάρξει νέο stall όπως στις προηγούμενες 

καταστάσεις) όπου εκτελούνται τα Α3-5 κ.ο.κ. Με την υλοποίηση αυτή η CPU 

χρησιμοποιείται λιγότερο απ’ ότι στην περίπτωση του Fine-grained αλλά, όπως 

γίνεται αντιληπτό, χρειαζόμαστε πολύ λιγότερα νήματα για να κρατήσουμε την CPU 

απασχολημένη (Tanenbaum, 2006, ch. 8.1.2). 
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Σχήμα-3. Υλοποιήσεις Multithreading  

 

Οι σύγχρονοι υπολογιστές μπορούν να εκτελέσουν περισσότερες από μία 

εντολές των Thread σε κάθε κύκλο ρολογιού. Έτσι οι παραπάνω υλοποιήσεις σε ένα 

σύστημα με διπλή διοχέτευση εντολών, διαμορφώνεται σύμφωνα με το Σχήμα-4. Για 

την πλήρη κάλυψη των νεκρών χρόνων δημιουργήθηκε το Simultaneous 

Multithreading (SMT), όπου ισχύουν ότι ακριβώς και στην περίπτωση του 

Coarse-grained, με την διαφορά ότι μόλις εμφανιστεί ένα stall, διοχετεύεται στην 

CPU η αμέσως επόμενη εντολή από το επόμενο Thread. Με την μέθοδο αυτή η CPU 

κρατείται πλήρως απασχολημένη σε όλη την διάρκεια των κύκλων ρολογιού 

(Tanenbaum, 2006, ch. 8.1.2). 

 

 

Σχήμα-4. Υλοποιήσεις Multithreading με διπλή διοχέτευση 

 

Η Intel υποστήριξε για πρώτη φορά το 2002 την τεχνολογία Multithreading, 

την οποία ονόμασε Hyperthreading (HT). Η βασική ιδέα ήταν, να επιτρέπει σε μια 
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CPU την εκτέλεση δύο ή περισσότερο νημάτων ταυτόχρονα. Το λειτουργικό σύστημα 

αντιλαμβάνεται τους επεξεργαστές με υποστήριξη ΗΤ ως διπλούς επεξεργαστές, όπου 

κάθε επεξεργαστής μοιράζεται την cache του άλλου και την βασική μνήμη του 

συστήματος. Κύρια στρατηγική ήταν, το πώς θα γίνει η διαχείριση του διαμοιρασμού 

των πόρων. Η Intel όρισε γι’ αυτό τον σκοπό τέσσερεις μεθόδους: τον διπλασιασμό 

των πόρων (Resource Duplication), τον τεμαχισμό των πόρων (Partitioned 

Resources), την πλήρη διαμοιρασμό (Full Sharing) και τον διαμοιρασμό του 

κατωφλίου (Threshold Sharing). Στην περίπτωση του Resource Duplication, όλοι οι 

πόροι διπλασιάζονται. Αν δύο νήματα πρόκειται να εκτελεστούν ταυτόχρονα, τότε θα 

πρέπει να υπάρχει διπλασιασμός του μετρητή προγράμματος (Program Counter) και 

τον καταχωρητών (Registers). Στην δεύτερη περίπτωση του Partitioned Resources, οι 

πόροι του συστήματος χωρίζονται μεταξύ των νημάτων προς εκτέλεση. Αν δύο 

νήματα πρέπει να εκτελεστούν ταυτόχρονα, τότε το ο δίαυλος εξυπηρέτησης 

χωρίζεται στα δύο και εξυπηρετεί το κάθε νήμα χωριστά. Στην περίπτωση του Full 

Sharing κάθε νήμα παίρνει όλους τους πόρους του συστήματος για όσο διάστημα 

χρειάζεται. Η μέθοδος αυτή ακολουθεί την σειρά First Come, First Served, δηλαδή το 

πρώτο νήμα που φτάνει προς εκτέλεση, θα είναι και το πρώτο που θα εξυπηρετηθεί. 

Έστω δύο νήματα περιμένουν για εκτέλεση, το ένα εκ των οποίων θεωρείται γρήγορο 

(επιτελεί πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης) και το άλλο αργό (επιτελεί 

πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις). Αν το αργό νήμα προλάβει να πάρει όλους τους 

πόρους, τότε θα δημιουργήσει καθυστερήσεις σε όλα τα άλλα νήματα που 

θεωρούνται πιο αργά από αυτό. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί καλύτερα τους πόρους, 

αλλά σε περιπτώσεις όπως η προηγούμενη, δημιουργεί καθυστερήσεις στα γρήγορα 

νήματα. Η μέθοδος Threshold Sharing δίνει την δυνατότητα της δυναμικής 

απόκτησης των πόρων. Αν υπάρχουν δύο νήματα, όπως της προηγούμενης 

περίπτωσης, ένα αργό και ένα γρήγορο, τότε στην περίπτωση που π.χ. κανένα νήμα 

δεν αποκτά περισσότερο από τα 3/4 των πόρων, το γρήγορο νήμα θα μπορούσε να 

εκτελεστεί ανεξάρτητα με το τι κάνει το αργό (Tanenbaum, 2006, ch. 8.1.2). 

Οι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν από την Intel στον Pentium 4 σε συνδυασμό, 

ανάλογα με το είδος του πόρου (Σχήμα-5). Για παράδειγμα το Duplicate εφαρμόζεται 

στον μετρητή προγράμματος (Program Counter), στον πίνακα καταχωρητών (Register 

Map) και στον ελεγκτή διακοπών (Interrupt Controller). Το Partitioned εφαρμόζεται 
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σε όλες τις ουρές (Queue), στον κατανεμητή καταχωρητών (Register Allocator) και 

στον μετονομαστή (Renamer). Το Threashold Sharing εφαρμόζεται στον 

χρονοπρογραμματιστή (Scheduller) και σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα εφαρμόζεται η 

μέθοδος Fully Sharing (Tanenbaum, 2006, ch. 8.1.2 και Marr, 2002, pp. 4-15). 

 

 

Σχήμα-5. Intel Hyperthreading 

 

Η δεύτερη κατηγορία των MIMD περιλαμβάνει τους υπολογιστές με 

κατανεμημένη μνήμη. Στους υπολογιστές αυτούς κάθε επεξεργαστής έχει τοπική 

ιδιωτική μνήμη και επικοινωνεί με τις μνήμες όλων των υπολοίπων μέσω δικτύου και 

ρητή συμμετοχή της απομακρυσμένης CPU (Σχήμα-6). Πιθανές τροποποιήσεις σε 

θέσεις μνήμης κάποιας CPU δεν επηρεάζουν τις μνήμες των άλλων επεξεργαστών. Η 

κρυφή μνήμη λειτουργεί όπως και στα συμβατικά συστήματα και δεν τίθεται θέμα 

συνοχής της. Για την πρόσβαση σε δεδομένα που δεν ανήκουν σε κάποια CPU θα 

πρέπει ο προγραμματιστής να ορίσει ρητά πότε και σε ποια δεδομένα θέλει να έχει 

πρόσβαση. Η επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών γίνεται με τεχνολογίες απλού 

Ethernet έως υπερταχεία δίκτυα. Ο χρόνος προσπέλασης της τοπικής μνήμης της κάθε 

CPU διαφέρει από τον χρόνο προσπέλασης της μοιραζόμενης μνήμης. Έχουμε 

δηλαδή μη-ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης (Non-Uniform Memory Access – 

NUMA). Το πλεονέκτημα των υπολογιστών με κατανεμημένη μνήμη είναι ότι ο 

αριθμός των επεξεργαστών και το μέγεθος της μνήμης μπορούν να κλιμακωθούν 

πολύ εύκολα. Για την κατασκευή τους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συμβατικούς 

υπολογιστές διασυνδεδεμένους μεταξύ τους μέσω Ethernet, περιορίζοντας σημαντικά 

το κόστος κατασκευής και συντήρησης. Βασικό μειονέκτημα των υπολογιστών με 
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κατανεμημένη μνήμη είναι το σύνθετο μοντέλο προγραμματισμού και ο 

ανομοιόμορφος χρόνος προσπέλασης στη μνήμη (Tanenbaum, 2006, ch. 8.3.1). 

CPU MEMORY CPU MEMORY

CPU MEMORY CPU MEMORY

Network

 

Σχήμα-6. Υπολογιστής με κατανεμημένη μνήμη (πολυ-υπολογιστές)  

 

Ο συνδυασμός των υπολογιστών με μοιραζόμενη μνήμη και των υπολογιστών 

με κατανεμημένη μνήμη, δημιούργησε το υβριδικό μοντέλο υπολογιστών (Σχήμα-7). 

Στην απλούστερη μορφή τους, τα συστήματα αυτά συνδυάζουν πολυπύρηνους 

επεξεργαστές συνδεδεμένους μεταξύ τους μέσω ενός γρήγορου τοπικού δικτύου. 

Κάθε κόμβος αυτού του δικτύου περιλαμβάνει ένα σύστημα μοιραζόμενης μνήμης 

ομοιόμορφης προσπέλασης, όπου κάθε επεξεργαστής έχει πρόσβαση στην τοπική 

μοιραζόμενη μνήμη του συστήματος και διαθέτει συνοχή της κρυφής μνήμης των 

τοπικών επεξεργαστών. Κάθε κόμβος επικοινωνεί με τον άλλο με την λογική της 

κατανεμημένης μνήμης ανομοιόμορφης προσπέλασης μέσω δικτύου. Το υβριδικό 

μοντέλο προσφέρει την μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα της κλιμάκωσης αλλά υστερεί 

σημαντικό στο προγραμματιστικό μοντέλο, το οποίο είναι αρκετά σύνθετο. 
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Σχήμα-7. Υβριδικός υπολογιστής 
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2.2 Μοντέλα παράλληλου προγραμματισμού 

Τα μοντέλα παράλληλου προγραμματισμού παρέχουν ένα επίπεδο αφαίρεσης, 

μεταξύ των παράλληλων αλγορίθμων και αρχιτεκτονικών, ώστε να είναι δυνατή η 

συγγραφή όσο το δυνατό πιο ευέλικτου και μεταφερτού κώδικα. Τα μοντέλα 

προγραμματισμού δεν συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές. Κάθε 

μοντέλο μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε αρχιτεκτονική. 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα παράλληλου προγραμματισμού είναι το 

μοντέλο των νημάτων (Parallel Thread). Στο μοντέλο αυτό, κάθε διεργασία μπορεί να 

έχει πολλά συνδρομικά νήματα. Τα νήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως ελαφρές 

διεργασίες. Περιέχουν ροές εντολών που έχουν κοινό χώρο λογικών διευθύνσεων 

αλλά ιδιωτική στοίβα κλήσεων και κατάσταση επεξεργαστή. Τέτοια νήματα 

δημιουργούνται σειριακά από μια κοινή διεργασία (Process), μπορούν να 

εκτελεστούν παράλληλα και καταργούνται από το κύριο πρόγραμμα. Στο θέμα του 

προγραμματισμού, τα νήματα υλοποιούνται με συναρτήσεις βιβλιοθηκών και οδηγίες 

προς τον μεταγλωττιστή. Ο κύριος υπεύθυνος για τον καθορισμό του παραλληλισμού 

είναι ο προγραμματιστής. Το νήματα μπορούν να διαχειρίζονται είτε από το σύστημα 

εκτέλεσης (User Level Threads), είτε από το λειτουργικό σύστημα (Kernel Level 

Threads). Δύο από τις βασικότερες υλοποιήσεις νημάτων είναι το POSIX Threads και 

το OpenMP. 

Ένα ακόμα εξίσου διαδεδομένο μοντέλο παράλληλου προγραμματισμού είναι 

το μοντέλο μεταβίβασης μηνυμάτων (Message Passing). Σύμφωνα με αυτό, ένα 

σύνολο εργασιών έχει ιδιωτικό χώρο λογικών διευθύνσεων. Οι διευθύνσεις μπορεί να 

αντιστοιχούν είτε, σε τοπικές μνήμες είτε σε μοιραζόμενες. Κάθε εργασία επικοινωνεί 

με τις υπόλοιπες μέσω αποστολής και λήψης μηνυμάτων μέσω δικτύου ή 

διαμοιραζόμενης μνήμης. Στο θέμα του προγραμματισμού, το μοντέλο μεταβίβασης 

μηνυμάτων υλοποιείται με συναρτήσεις βιβλιοθηκών. Η πιο γνωστή υλοποίηση 

αυτού του μοντέλου είναι το MPI (Message Passing Interface) το οποίο εφαρμόζεται 

σε αρχιτεκτονικές μοιραζόμενης μνήμης. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω 

μοντέλων δημιούργησε το υβριδικό μοντέλο. 
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2.3 Σχεδιασμός παράλληλων προγραμμάτων 

Η ανάπτυξη παράλληλου κώδικα είναι μια σύνθετη διαδικασία για τον 

προγραμματιστή. Ο προγραμματιστής είναι υπεύθυνος να εντοπίσει τα τμήματα 

κώδικα που μπορούν να παραλληλοποιηθούν, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τον 

παραλληλισμό. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, σύνθετη και επιρρεπής σε 

σφάλματα. Κατά καιρούς αναπτύχθηκαν βοηθητικά προγράμματα για την αυτόματη 

μετατροπή ορισμένου τύπου ακολουθιακών προγραμμάτων σε παράλληλα. Μια 

κατηγορία τέτοιων εργαλείων αποτελούν οι παράλληλοι μεταγλωττιστές 

(Parallelizing Compilers). Αυτοί λειτουργούν είτε αυτόματα, είτε με την καθοδήγηση 

του προγραμματιστή. Στην αυτόματη διαδικασία, ο μεταγλωττιστής αναλύει τον 

κώδικα και σημειώνει τα σημεία παραλληλισμού. Η ανάλυση βρίσκει τα σημεία που 

εμποδίζουν τον παραλληλισμό και δίνει μια εκτίμηση για το πόσο θα βελτιωθεί η 

απόδοση του προγράμματος. Τα συχνότερα σημεία που επιδέχονται αυτόματο 

παραλληλισμό είναι οι βρόχοι επανάληψης (for, while, do). Στην καθοδηγούμενη από 

τον προγραμματιστή λειτουργία, ο προγραμματιστής με χρήση οδηγιών ή σημαιών, 

καθοδηγεί τον μεταγλωττιστή για τον παραλληλισμού του προγράμματος. Μπορεί 

φυσικά να χρησιμοποιηθούν και συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθόδων. Και οι δύο 

μέθοδοι υλοποιούνται εύκολα αλλά παρουσιάζουν μερικά μειονεκτήματα. Η εύρεση 

των προβληματικών τμημάτων απαιτεί πολύ καλή γνώση του κώδικα. Τα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι εσφαλμένα και ο προγραμματιστής να μην είναι σε 

θέση να αντιληφθεί γιατί. Με τις μεθόδους αυτές η παραπέρα τροποποίηση του 

κώδικα είναι δύσκολη να υλοποιηθεί. 

Μια καλύτερη μέθοδος παραλληλοποίησης εφαρμογών είναι η χειροκίνητη. 

Πρώτα στάδιο στην μέθοδο αυτή είναι η κατανόηση του προβλήματος. Στη συνέχεια 

γίνεται περεταίρω μελέτη ώστε να ελεγχθεί αν το πρόβλημα μπορεί να 

παραλληλοποιηθεί και σε πιο βαθμό. Τα προβλήματα που μπορούν πλήρως να 

παραλληλοποιηθούν είναι αυτά που περιέχουν ανεξάρτητα μεταξύ τους δεδομένα. Τα 

προβλήματα που περιέχουν δεδομένα με εξάρτηση του κάθε στοιχείου με το 

προηγούμενο δεν μπορούν να παραλληλοποιηθούν. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία 

προβλημάτων που μπορούν να παραλληλοποιηθούν ατελώς. Στην περίπτωση αυτή 

ανήκουν προβλήματα όπου συγκεκριμένα δεδομένα θα πρέπει να επεξεργαστούν με 
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αυστηρή σειρά. Στα σημεία που απαιτείται μια τέτοια συγκεκριμένη εργασία, 

εφαρμόζονται κλειδώματα και άρα δημιουργείται αναγκαστική σειριοποίηση των 

εργασιών.  

Αν το πρόβλημα μπορεί να παραλληλοποιηθεί, το πρώτο βήμα είναι ο 

επιμερισμός των δεδομένων ή των λειτουργιών. Στην περίπτωση αυτή έχουμε λογικό 

διαχωρισμό του υπολογιστικού έργου σε επιμέρους υποέργα που θα υλοποιηθούν σε 

παράλληλες εργασίες. 

Τα μοντέλα παράλληλου προγραμματισμού που παρουσιάστηκαν παραπάνω 

είναι προσανατολισμένα στην αρχιτεκτονική του παράλληλου συστήματος. 

Αντίστοιχα, έχουν αναπτυχτεί μοντέλα που προσεγγίζουν τον παράλληλο 

προγραμματισμό από τη πλευρά του αλγορίθμου και της εφαρμογής. Δύο μοντέλα 

αυτής της κατηγορίας είναι το μοντέλο παραλληλισμού δεδομένων (Data Parallel) και 

το μοντέλο παραλληλισμού λειτουργιών (Task Parallel). Στον παραλληλισμό 

δεδομένων έχουμε εκτέλεση λειτουργικών σε ένα σύνολο δεδομένων. Κάθε εργασία 

δουλεύει σε διαφορετικά δεδομένα. Το μοντέλο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί σε 

αρχιτεκτονικές μοιραζόμενης και κατανεμημένης μνήμης. Το μοντέλο 

παραλληλισμού λειτουργιών, χωρίζει την εργασία σε επιμέρους τμήματα με βάση τη 

δόμηση του προγράμματος (σε ρουτίνες, συναρτήσεις ή μεθόδους). Η παράλληλη 

επεξεργασία εστιάζεται στην εκτέλεση λειτουργιών σε ένα σύνολο δεδομένων 

οργανωμένο σε μια δομή π.χ. πίνακα με ένα σύνολο εργασιών να επεξεργάζεται την 

δομή. Κάθε εργασία επεξεργάζεται ξεχωριστό τμήμα της δομής. Όλα τα σύνολα 

εκτελούν την ίδια λειτουργία αλλά όχι απαραίτητα ταυτόχρονα (Σχήμα-8). Σε ένα 

σύστημα πολυεπεξεργαστών το συγκεκριμένο μοντέλο επιτυγχάνεται όταν κάθε 

επεξεργαστής εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες στα ίδια ή διαφορετικά δεδομένα 

(Blaise, 2012). 
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...
<loop i [0,19]>
   <do something with A[i]>
<end loop>
...

Array A[60]

...
<loop i [20,39]>
   <do something with A[i]>
<end loop>
...

...
<loop i [40,59]>
   <do something with A[i]>
<end loop>
...

Task 1 Task 2 Task 3
 

Σχήμα-8. Παραλληλισμός δεδομένων 

 

Σημαντικό στοιχείο στον παραλληλισμό του κώδικα αποτελούν οι 

επικοινωνίες. Υπάρχουν προβλήματα που απαιτούν επικοινωνίες και άλλα όχι. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν τα προβλήματα στα οποία γίνεται επεξεργασία δεδομένων 

που δεν εξαρτώνται με τα υπόλοιπα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει προβλήματα 

με δεδομένα αλληλοεξαρτώμενα μεταξύ τους. Η εξάρτηση μεταξύ των στοιχείων 

προϋποθέτει τον συγχρονισμό των δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψη το κόστος της επικοινωνίας (πόσο επιβαρύνεται χρονικά), η αρχική 

καθυστέρηση (ο χρόνος αποστολής του πρώτου byte), το εύρος ζώνης (ο ρυθμός 

μετάδοσης δεδομένων) κ.α. 

Για τον συγχρονισμό των δεδομένων χρησιμοποιούνται φράγματα (Barrier) 

και κλειδώματα (Semaphores). Όταν μια εργασία φτάσει σε ένα σημείο ορισμένο ως 

φράγμα, τότε σταματάει. Μπορεί να συνεχίσει μόνο όταν και η τελευταία εργασία 

φτάσει στο σημείο αυτό. Τα κλειδώματα αφορούν συστήματα μοιραζόμενης μνήμης. 

Αναφέρονται σε δύο οι περισσότερες εργασίες. Η πρώτη εργασία που θα φθάσει στο 

σημείο που ορίζεται με κλείδωμα παίρνει και τον έλεγχο των δεδομένων. Όταν 

τελειώσει απελευθερώνει το κλείδωμα. Οι υπόλοιπες εργασίες περιμένουν την 

απελευθέρωση του κλειδώματος, εφόσον το κλείδωμα είναι ανασταλτικό. 

Στον παραλληλισμό σημαντικό ρόλο παίζει η εξισορρόπηση το φορτίου. Με 

τον όρο αυτό εννοούμε την όσο το δυνατό ισομερή κατανομή υπολογιστικού φόρτου 

μεταξύ των εργασιών. Η εξισορρόπηση φορτίου είναι σημαντική για λόγους 

απόδοσης. Επιτυγχάνεται είτε με στατική κατανομή του φορτίου, είτε με δυναμική. 
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Στατική κατανομή φορτίου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε δομές δεδομένων 

(πίνακες), όπου όλα τα στοιχεία υφίστανται παρόμοια επεξεργασία. Αντίθετα 

δυναμική κατανομή φορτίου χρησιμοποιούμε σε αραιούς πίνακες χωρίς συγκεκριμένη 

δομή, σε αναδρομικούς υπολογισμούς κ.λ.π.  

Σημαντική προσοχή, κατά τον παραλληλισμό, θα πρέπει να δοθεί στην χρήση 

των μονάδων εισόδου/εξόδου (I/O). Οι λειτουργίες αυτές προκαλούν μεγάλες 

καθυστερήσεις. Υπάρχουν διάφορες υλοποιήσεις παράλληλων I/O τα οποία όμως 

θεωρούνται ακόμα ανώριμα. Οι λειτουργίες I/O θα πρέπει να μειώνονται όσο γίνονται 

περισσότερο και θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στα σειριακά τμήματα. Για μικρό 

όγκο δεδομένων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται από μια εργασία και στη 

συνέχεια να μεταφέρονται παράλληλα στις υπόλοιπες για επεξεργασία (Blaise, 2012). 

 

2.4 Μετρικές αξιολόγησης παράλληλων προγραμμάτων 

Το 1967 ο Gene Amdahl διατύπωσε έναν νόμο, σύμφωνα με τον οποίο έδινε 

την μέγιστη επιτάχυνση (S) ενός αλγορίθμου μιας εφαρμογής. Έστω ότι ένα 

πρόγραμμα περιλαμβάνει σειριακά και παράλληλα τμήματα κώδικα. Άρα ο χρόνος 

εκτέλεσης του σειριακού τμήματος θα είναι: Ts = 1 = P + (1 - P), όπου Ρ το ποσοστό 

επί του μοναδιαίου χρόνου εκτέλεσης, δηλαδή το ποσοστό του χρόνου εκτέλεσης που 

αντιστοιχεί στα θερμά σημεία του προγράμματος. Ο χρόνος εκτέλεσης του 

παράλληλου τμήματος θα είναι: Tp = P / N + (1 - P), όπου Ν ο αριθμός των 

επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

η μέγιστη επιτάχυνση του κώδικα θα είναι (2.4.1): 

 
   

  

  
  
(   )   

(   )   
 
 

  
 

(   )   
 
 

 
   
⇔     

 

   
 

(2.4.1) 

Για παράδειγμα, αν το 20% ενός κώδικα έχει παραλληλοποιηθεί και το υπόλοιπο 80% 

εκτελείται σειριακά, τότε σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση η επιτάχυνση που θα 

προσδώσει η παραλληλοποίηση έναντι της σειριακής υλοποίησης θα είναι της τάξης 

των 1,25 φορές γρηγορότερα ( 1 / ( 1 – 0,2 ) ). Σαν βελτίωση της παραπάνω εξίσωσης 
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ο Amdahl διατύπωσε την τελική επιτάχυνση που δίνεται από την παρακάτω 

Εξίσωση-2.4.2: 

 
         

 

(   )   
 
 

 
(2.4.2) 

Αν λοιπόν για ένα πρόγραμμα έχουμε P1 = 20% και P2 = 80% (δηλαδή το ένα τμήμα 

του έχει παραλληλοποιηθεί κατά 20% και το άλλο κατά 80%) και δίνουν αντίστοιχα 

επιταχύνσεις S1 = 10x και S2 = 30x, τότε οι λόγοι που θα προκύψουν θα είναι 

0,2 / 10 = 0,02 και 0,8 / 30 = 0,026 άρα συνολικά θα έχουμε 0,046. Ο συνολικός 

συντελεστής 1 – Ρ θα είναι ίσος με 0 ( 1 – 0.2 - 0.8) και άρα η συνολική επιτάχυνση 

θα δίνεται από το κλάσμα 1 / 0.046 = 21,7 φορές. 

 Η ίδια εξίσωση μπορεί να υπολογίσει και την μέγιστη επιτάχυνση ενός 

αλγορίθμου, όταν αυτός παραλληλοποιηθεί με βάση τον αριθμό των επεξεργαστών 

που χρησιμοποιούνται. Έτσι η παραπάνω εξίσωση διαμορφώνεται ως εξής (όπου N ο 

αριθμός των επεξεργαστών): 

 
 ( )   

 

(   )   
 
 

 
(2.4.3) 

Για παράδειγμα, αν κώδικας παραλληλίζεται κατά 95% και χρησιμοποιούμε 8 

επεξεργαστές, τότε θα έχουμε 1 / ( ( 1 – 0,95) + 0,95 / 8 ) = 5,92. Με διάφορες 

μετρήσεις μπορούμε να πάρουμε τον παρακάτω ενδεικτικό γράφημα (Σχήμα-9). 

 



 

Διονύσιος Σαλονικίδης,  

«Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου προγραμματισμού  

σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 27 

 

Σχήμα-9. Εφαρμογή του νόμου του Amdahl 

 

Ο Amdahl κατάφερε να συσχετίσει, με τον νόμο που διατύπωσε, την 

επιτάχυνση του παράλληλου κώδικα έναντι του σειριακού με τον αριθμό των 

επεξεργαστών. Παρατηρούμε επίσης ότι από ένα σημείο και μετά η αύξηση του 

αριθμού των επεξεργαστών δεν προσδίδει καμία σημαντική επιτάχυνση στον κώδικα 

(Amdahl, 1967, pp. 83-85). 

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. Το σκεπτικό αυτό οδηγούσε σε λάθος 

συμπεράσματα για την αστοχία της παράλληλης επεξεργασίας. Στην πραγματικότητα 

ο νόμος του Amdahl δεν λάμβανε υπόψη ένα βασικό παράγοντα της παράλληλης 

επεξεργασίας που είναι το μέγεθος του υπολογιστικού προβλήματος. Σύμφωνα με τον 

νόμο που διατύπωσε ο Gustafson (Gustafson, 1988, pp. 532-533) σε ένα σύστημα 

Ν-επεξεργαστών η μέγιστη επιτάχυνση S θα δίνεται από την σχέση (2.4.4): 
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  ( )   
  (    ) 

   
 (2.4.4) 

Το s αντιπροσωπεύει το σειριακό ποσοστό του χωρίς κλιμάκωση φόρτου εργασίας. 

Σε αντίθεση με τον νόμο του Amdahl (2.2.3), το s παραμένει σταθερό στον αριθμητή 

έναντι του παρανομαστή που εκφράζεται ως ποσότητα της εργασίας, αντί ως ποσοστό 

του συνολικού έργου. Επίσης ενώ το παράλληλο τμήμα Ρ κλιμακώνονται με τον 

αριθμό των πυρήνων Ν, το σειριακό τμήμα s δεν το κάνει. Θεωρώντας τον 

παρανομαστή s + P = 1 προκύπτει η σχέση (2.4.5) η οποία ορίζει την μέγιστη 

κλιμακούμενη επιτάχυνση (Scaled Speedup): 

  ( )                 (    )          (   ) (2.4.5) 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η μέγιστη κλιμακούμενη επιτάχυνση 

εξαρτάται από τον συντελεστή s και τον αριθμό των επεξεργαστών. Ο συντελεστής s, 

με την σειρά του, εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος. Παρατηρώντας το 

Σχήμα-10 διαπιστώνουμε ότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών και 

μειώνεται ο συντελεστής s, αυξάνεται η επιτάχυνση. 

 

  

Σχήμα-10. Εφαρμογή του νόμου του Gustafson 
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 Ένα επίσης σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης ενός 

προγράμματος, είναι ο χρόνος εκτέλεσής του στην CPU (CPU time). Ο χρόνος αυτός 

είναι διαφορετικός από τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης (Total Time), ο οποίος 

εμπεριέχει τον χρόνο της CPU και τον χρόνο συστήματος (System Time) (2.4.6): 

                                  (2.4.6) 

Ο χρόνος συστήματος αφορά το λειτουργικό σύστημα. Ο χρόνος CPU 

εξαρτάται από το πλήθος των εντολών (Instruction Count) και τον μέσο χρόνο 

εκτέλεσης (Average Execution Time) των εντολών (2.4.7): 

                                                     (2.4.7) 

Αντίστοιχα ο μέσος χρόνος εκτέλεσης μια εντολής εξαρτάται από την περίοδο 

του κύκλου ρολογιού (Clock Period) και το πλήθος των κύκλων ρολογιού ανά εντολή 

(Cycles Per Instruction) (2.4.8): 

                                                             (2.4.8) 

Αντικαθιστώντας λοιπόν την Εξίσωση-2.4.8 στην 2.4.7 θα έχουμε (2.4.9): 

                                                                                   (2.4.9) 

Οι τρεις παραπάνω παράγοντες είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και μπορούν να 

βελτιωθούν ξεχωριστά. Το πλήθος των εντολών εξαρτάται από την τεχνολογία των 

μεταφραστών και από τον σύνολο των εντολών του επεξεργαστή. Το σύνολο των 

εντολών έχει σχέση με την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή και καθορίζει την 

πολυπλοκότητά του. Το πλήθος των κύκλων ρολογιού ανά εντολή εξαρτάται από την 

αρχιτεκτονική του επεξεργαστή. Τέλος, η περίοδος του κύκλου του ρολογιού 

εξαρτάται από την τεχνολογία του υλικού (Diamantaras, 2011). 

Γνωρίζοντας το CPU Time κάθε επεξεργαστή μπορούμε να υπολογίσουμε την 

ωφελιμότητα (Utilization) ως το άθροισμα των χρόνων του συστήματος προς τον 

συνολικό χρόνο εκτέλεσης. Η ωφελιμότητα ενός επεξεργαστή προκύπτει από τον 

τύπο (2.4.10): 
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 (2.4.10) 

 

2.5 Παράλληλα APIs 

2.5.1 OpenMP 

Το OpenMP (Open MultiProcessing) είναι ένα από τα πιο γνωστά 

περιβάλλοντα ανάπτυξης παράλληλου κώδικα. Το πρότυπο αυτό προσφέρει στον 

προγραμματιστή ένα σύνολο από οδηγίες προς τον μεταγλωττιστή (Compiler 

Directives). Οι οδηγίες αυτές ενσωματώνονται στον κώδικα ενός προγράμματος. Έτσι 

μπορεί ο μεταγλωττιστής να επιτύχει παραλληλισμό στο πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα 

πάντα με τις οδηγίες και τις παραμέτρους που θέτει ο προγραμματιστής. Αποτελείται 

κυρίως από οδηγίες προς τον μεταγλωττιστή, βιβλιοθήκες με συναρτήσεις και 

μεταβλητές περιβάλλοντος. Υποστηρίζει ένα πλήθος από γλώσσες προγραμματισμού, 

μεταξύ αυτών την C και C++. Σήμερα βρίσκεται στην έκδοση 3.1 (OpenMP, 

Introduction). Μερικές από τις βασικές οδηγίες του OpenMP και φράσεις εμβέλειας 

των δηλώσεων των δεδομένων, φαίνονται στον Πίνακα-4. 

Πίνακας-4. Οδηγίες και φράσεις εμβέλειας του OpenMP 

Οδηγίες διαμοιρασμού εργασιών 

parallel Ορίζει την περιοχή του κώδικα που θα εκτελεστεί παράλληλα. 

for Διαμοιράζει τις επαναλήψεις στα νήματα της παράλληλης περιοχής. 

sections 
Διαμοιράζει την εργασία σε διακριτά blocks. Κάθε block εκτελείται από 

ένα νήμα. 

single Σειριοποιεί ένα τμήμα ώστε να εκτελείται από ένα μόνο νήμα. 

Οδηγίες συγχρονισμού εργασιών 

barrier Συγχρονίζει όλα τα νήματα της ομάδας. 

master Ορίζει το τμήμα που θα εκτελεστεί από το masther thread. 

critical Ορίζει μια περιοχή που θα εκτελεστεί από ένα μόνο νήμα κάθε φορά. 
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Φράσεις εμβέλειας δεδομένων 

private Ορίζει τις ιδιωτικές μεταβλητές για κάθε νήμα. 

shared Ορίζει τις διαμοιραζόμενες μεταβλητές για όλα τα νήματα. 

reduction Εκτελεί μια πράξη σε μοιραζόμενες μεταβλητές. 

 

Κάθε πρόγραμμα διαθέτει ένα κυρίως νήμα το Master Thread. Το νήμα αυτό 

εκτελεί τον κώδικα σειριακά. Κάθε φορά όμως 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). Ο κώδικας λοιπόν εκτελείται παράλληλα. Μετά την εκτέλεση 

κάθε νήματος ο έλεγχος επιστρέφει στο κυρίως νήμα (κατάσταση Join) που συνεχίζει 

την εκτέλεση του υπόλοιπου κώδικα κ.ο.κ. Το κυρίως νήμα διοχετεύει με έναν δικό 

του αλγόριθμο τα νήματα προς παραλληλισμό στους πυρήνες που είναι διαθέσιμοι 

εκείνη την στιγμή, χρησιμοποιώντας, όπου χρειάζεται, δρομολόγηση (Σχήμα-11). Το 

πότε θα τελειώσει το κάθε νήμα δεν είναι γνωστό στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό πολλές 

φορές απαιτείται συγχρονισμός κατά τη διαδικασία του Join (Blaise, 2011). Το 

OpenMP περιέχει δηλώσεις και εντολές για παραλληλοποίηση κυρίως βρόχων 

επανάληψης. Στο OpenMP μπορούμε να έχουμε πλήρη έλεγχο των νημάτων που 

θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι σταθερός ή να 

μεταβάλλεται κατά την διάρκεια του προγράμματος. Ο πιο σύνηθες τρόπος 

προγραμματισμού με OpenMP είναι σε γλώσσα C. 

Thread
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Thread
1.B

Thread
1.C

Master
Thread

Master
Thread

Fork Join

Parallel 
Region 1

Thread
2.Α

Thread
2.B

Thread
2.C
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Thread
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Thread
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Thread
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Σχήμα-11. Βασική λειτουργία του OpenMP 
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Για την καλύτερη κατανόηση του παραλληλισμού μέσω OpenMP 

παραθέτουμε το παράδειγμα της προσεγγιστικής μεθόδου εύρεσης του π με την 

μέθοδο Monte Carlo. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή για να υπολογίσουμε το π αρκεί 

να βρούμε το εμβαδόν Ε ενός τεταρτημορίου ακτίνας r = 1 (Σχήμα-12). 

 

 

Σχήμα-12. Υπολογισμός π με την μέθοδο Monte Carlo 

 

Από το Σχήμα-12 προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις: 

    
 

 
           

 

 
          (2.5.1.1) 

Αρκεί λοιπόν να υπολογίσουμε το εμβαδόν Ε του χρωματισμένου τμήματος 

ώστε να βρούμε το π. Το εμβαδόν Ε μπορεί να υπολογιστεί πλέον από τον παρακάτω 

τύπο αφού με r = 1 το Ετετρ. = 1: 

    
  
 
             

  
 

 (2.5.1.2) 

Από τους δύο παραπάνω τύπους (2.5.1.1) και (2.5.1.2) προκύπτει ο τελικός 

τύπος (2.5.1.3) για τον προσεγγιστικό υπολογισμό του π: 

     
  
 

 (2.5.1.3) 

Ο υπολογισμός βασίζεται στον λόγο των σημείων που βρίσκονται εντός του 

χρωματισμένου τμήματος (N0) του Σχήματος-12 προς τα συνολικό πλήθος των 

προσπαθειών που χρησιμοποιήθηκαν (N). Ο αλγόριθμος παίρνει τυχαία σημεία x, y 

στο διάστημα [0,1]. Στη συνέχεια υπολογίζει την απόσταση του σημείου με 
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συντεταγμένες (x,y) που δίνεται από την σχέση R
2
 = x

2
 + y

2
. Αν η R

2
 πάρει τιμή 

μικρότερη ή ίση του 1 τότε σημαίνει ότι το σημείο με συντεταγμένες x,y βρίσκεται 

εντός του σκιασμένου τμήματος και αυξάνουμε την τιμή του μετρητή Ν0, 

διαφορετικά σημαίνει ότι βρίσκεται εκτός. Όταν τελειώσουν όλες οι Ν τυχαίες τιμές, 

μπορούμε να υπολογίσουμε το προσεγγιστικά το π. 

Υλοποιώντας την παραπάνω μεθοδολογία σε γλώσσα προγραμματισμού C με 

Code Blocks θα έχουμε τον παρακάτω κώδικα, για σειριακή εκτέλεση: 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include <time.h> 

 

#define N 4000000 

#define sr ((unsigned)time(NULL)) 

int main() 

{ 

    double x, y, R, pi; 

    int i, N0=0; 

    clock_t start, finish; 

    double sec; 

 

    start = clock(); 

    srand(sr); 

    for (i=0; i<N; i++) 

    { 

        x = (double)rand()/RAND_MAX; 

        y = (double)rand()/RAND_MAX; 

        R = x*x + y*y; 

        if (R<=1) 

            N0++; 

    } 

    finish = clock(); 

    sec = (double)(finish - start) / CLOCKS_PER_SEC; 

    pi = (double)N0/N * 4; 

    printf("pi: %f from math library\n",M_PI); 

    printf("pi: %f estimated for %d iterations\n",pi,N); 

    printf("Finished: %fsec\n", sec); 

 

    return 0; 

} 

 

Ο παραπάνω κώδικας κάνει χρήση της γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθμών με 

την συνάρτηση rand(). Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει τυχαίους ακέραιους αριθμούς 
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στα όρια [0,32.767]. Κάνοντας μια διαίρεση με την μέγιστη τιμή της συνάρτησης 

(RAND_MAX) και μετατρέποντας το αποτέλεσμά της σε αριθμό διπλής ακρίβειας, 

μπορούμε να πάρουμε δεκαδικές τιμές στο διάστημα [0,1]. Με την συνάρτηση 

srand() μπορούμε να ορίσουμε νέους ψευδοτυχαίους αριθμούς, που βασίζονται στην 

τρέχουσα ώρα του συστήματος, για κάθε εκτέλεση του προγράμματος. Προσθέτοντας 

λίγη λειτουργικότητα στον παραπάνω κώδικα, μετράμε τον χρόνο εκτέλεσης της όλης 

διαδικασίας. Ο αριθμός των επαναλήψεων ορίζεται στην σταθερά Ν και ισούται με 

4.000.000. 

Όπως ειπώθηκε, ο αλγόριθμος Monte Carlo είναι προσεγγιστικός. Απαιτεί 

πολλές επαναλήψεις για μεγαλύτερη ακρίβεια στα ψηφία υπολογισμού του π. Σε μια 

τέτοια περίπτωση ενδείκνυνται η χρήση του παραλληλισμού. Παραλληλίζοντας 

λοιπόν τον αλγόριθμο θα έχουμε τον παρακάτω κώδικα: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include <time.h> 

#define N 4000000 

#define sr ((unsigned)time(NULL)) 

#define chunk 100 

#define threadsn omp_get_num_procs() 

int main() 

{ 

    double x, y, R, pi; 

    int i, N0=0, n0=0; 

    clock_t start, finish; 

    double sec; 

    start = clock(); 

    srand(sr);  

    // Start parallel section 

    omp_set_num_threads(threadsn); 

    #pragma omp parallel private (x,y,R,n0) reduction(+:N0) 

    { 

        #pragma omp for schedule (dynamic,chunk) nowait 

        for (i=0; i<N; i++) 

        { 

            x = (double)rand()/RAND_MAX; 

            y = (double)rand()/RAND_MAX; 

            R = x*x + y*y; 

            if (R<=1) 

                n0++; 

        } 

   N0 = N0 + n0; 

    } // End parallel section 

    finish = clock(); 

    sec = (double)(finish - start) / CLOCKS_PER_SEC; 
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    pi = (double)N0/N * 4; 

    printf("pi: %f from math library\n",M_PI); 

    printf("pi: %f estimated for %d iterations\n",pi,N); 

    printf("Finished: %fsec\n", sec); 

    return 0; 

} 

 

Με την δήλωση #pragma omp parallel private (x,y,E) 

reduction(+:N0) δηλώνουμε ότι ξεκινάμε ένα παράλληλο τμήμα κώδικα με 

ιδιωτικές μεταβλητές τις x, y, E και προστατευμένη την μεταβλητή Ν0 προς αύξηση 

της τιμής της. Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων ορίζεται με βάση τους πυρήνες 

που διαθέτει το σύστημα. Εξ ορισμού το OpenMP στην έκδοση 3.1 χρησιμοποιεί 

όλους τους πυρήνες του συστήματος (στην περίπτωσή μας 8). Η δήλωση 

omp_set_num_threads(threadsn) προσδιορίζει επακριβώς τον αριθμών των 

πυρήνων που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Η δήλωση threadsn 

omp_get_num_procs() δίνει τον ακριβή αριθμό των πυρήνων που διαθέτει το 

σύστημά μας. Στη συνέχει παραλληλίζουμε το επιθυμητό κομμάτι των επαναλήψεων 

με την δήλωση #pragma omp for schedule (dynamic,chunk) nowait. Η δήλωση 

αυτή προσδιορίζει ένα παράλληλο βρόχο επανάληψης for με τις σχετικές Ν 

επαναλήψεις. Ο αριθμός των Ν επαναλήψεων θα διανεμηθεί δυναμικά στους 

8 πυρήνες του συστήματος δίνοντας στον κάθε πυρήνα chunk επαναλήψεις. Η όλη 

διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με βάση ένα χρονοδιάγραμμα. Κάθε φορά που ένας 

πυρήνας τελειώνει με τις chunk διεργασίες του θα του ανατίθεται δυναμικά το 

επόμενο κομμάτι δεδομένων, χωρίς να περιμένει πότε θα τελειώσουν τα υπόλοιπα 

(nowait). Σε όλη την διάρκεια της παράλληλης εκτέλεσης τα παράλληλα τμήματα θα 

διαθέτουν ιδιωτικές τιμές για τα x, y, E, n0 αλλά κοινή μεταβλητή Ν0. Ο δείκτης i του 

βρόχου θεωρείται εξ ορισμού ιδιωτικός και γι’ αυτό δεν χρειάζεται να δηλωθεί. Όλες 

οι υπόλοιπες μεταβλητές που δεν δηλώνονται ως private θεωρούνται shared και γι’ 

αυτό χρειάζονται προσοχή στο χειρισμό τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι η αύξηση 

του μετρητή Ν0. Επειδή κάθε νήμα διατηρεί ένα αντίγραφο της τιμής της 

συγκεκριμένης μεταβλητής, ο πιο ασφαλής τρόπος για την αύξηση της τιμής της είναι 

η προσθήκη της δήλωσης reduction.  
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Η δήλωση reduction εκτελεί μια πράξη αναγωγής σε μοιραζόμενες 

μεταβλητές. Όλες οι μεταβλητές που βρίσκονται σε μια παράλληλη περιοχή και 

υπάρχουν στην λίστα της, αντιγράφονται σε τοπικά αντίγραφα, ένα για κάθε νήμα. 

Με την ολοκλήρωση των επαναλήψεων εκτελείται η πράξη που ορίζεται σε όλες τις 

τοπικές μεταβλητές και το τελικό αποτέλεσμα γράφεται στην κοινή μοιραζόμενη 

μεταβλητή. Μερικές από τις πράξεις που υποστηρίζονται στην δήλωση reduction 

είναι αυτές της πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης όπως επίσης και 

οι λογικές πράξεις AND, OR. Αντί της reduction θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η 

δήλωση #pragma omp critical στο σημείο της προσαύξησης της τιμής. Η οδηγία 

critical καθορίζει μια περιοχή η οποία πρέπει να εκτελεστεί μόνο από ένα νήμα 

κάθε φορά. Ορίζει δηλαδή μια κρίσιμη περιοχή. Σε μια τέτοια περιοχή, μόνο μια 

διεργασία μπορεί να γράψει ή να διαβάσει την μοιραζόμενη μεταβλητή 

διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητά της. Επίσης θα μπορούσε να γίνει χρήση της 

δήλωσης #pragma omp atomic. Η δήλωση atomic καθορίζει ότι η συγκεκριμένη 

θέση μνήμης πρέπει να ενημερώνεται ατομικά, απαγορεύοντας πολλά νήματα να την 

ενημερώσουν ταυτόχρονα. Οι δηλώσεις critical και atomic εφαρμόζονται μόνο 

στην αμέσως επόμενη εντολή που ακολουθείται και δεν επιτρέπουν διακλαδώσεις 

όπως την κλήση άλλων συναρτήσεων (Blaise, 2011). 

Εάν αντί για dynamic είχαμε την δήλωση static τότε τα δεδομένα θα 

διοχετεύονταν στους πυρήνες με τρόπο που θα είχε προκαθοριστεί πριν την εκτέλεση 

του βρόχου. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε ένας πυρήνας να τελειώσει 

νωρίτερα από τους άλλους και να περιμένει την ολοκλήρωση και των υπολοίπων 

ώστε να του ανατεθούν νέα δεδομένα. Τέτοια προβλήματα συναντάμε κυρίως σε 

αλγορίθμους με βαρύ ή μεταβλητό φορτίο προς εκτέλεση. Η δήλωση nowait 

επιτρέπει σε κάθε πυρήνα να πάρει το επόμενο κομμάτι δεδομένων προς εκτέλεση 

χωρίς να περιμένει πότε θα τελειώσουν όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς την δήλωση αυτή θα 

είχαμε κάτι συγχρονισμό στην διαδικασία της ανάθεσης των εργασιών. 

Η παράλληλη υλοποίηση χρησιμοποίησε 8 νήματα (όσοι και οι διαθέσιμοι 

πυρήνες του συστήματος). Κάθε ένα νήμα επεξεργαζόταν 100 επαναλήψεις, από τις 

συνολικά Ν, από τον βρόχο επανάληψης. Η ανάθεση των επαναλήψεων γίνεται 

δυναμικά. 
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Για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης και της αποδοτικότητας του κώδικα, από 

την χρήση του παραλληλισμού σε OpenMP, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία 

(Foster, 1995, ch. 3.3). Χρησιμοποιώντας την ακολουθιακή υλοποίηση μετράμε τον 

χρόνο εκτέλεσης για το ακολουθιακό τμήμα του κώδικα Ts (αυτό που δεν μπορεί να 

παραλληλοποιηθεί), τον χρόνο εκτέλεσης του σειριακού τμήματος που πρόκειται να 

παραλληλοποιηθεί Tpar και τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος T. Από 

τις μετρήσεις προέκυψαν οι παρακάτω τιμές (σε seconds): 

Ts = 0,001, Tpar = 0,128 και T = Ts + Tpar = 0,129 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το ποσοστό του υπό παραλληλισμού τμήματος (P) 

και του σειριακού τμήματος (1 – P) από τις Εξίσωσεις-2.5.1.4 και 2.5.1.5: 

 

   
    

 
 

      

(2.5.1.4) 

 

 

(2.5.1.5) 

Έτσι θα έχουμε Ρ = 0,992 και s = 0,008. Αντικαθιστώντας στην 

Εξίσωση-2.4.3 προκύπτει η βέλτιστη επιτάχυνση SI(8) για τους 8 πυρήνες που 

χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι θα έχουμε: 

 
  ( )   

 

(   )   
 
 

  
 

       
     
 

        
 

Στην συνέχεια μετράμε τον χρόνο εκτέλεσης του τμήματος που 

παραλληλίσαμε Tp (στην παράλληλη υλοποίηση). Ο χρόνος αυτός μετρήθηκε: 

Tp = 0,035 

Για να υπολογίσουμε την επιτάχυνση της παράλληλης υλοποίησης 

αντικαθιστούμε στην Εξίσωση-2.5.1.6: 

  ( )   
       

     
 (2.5.1.6) 

Έτσι θα έχουμε S(8) = 3,583 και αντικαθιστώντας στην Εξίσωση-2.5.1.7 

προκύπτει η αποδοτικότητα E από την χρήση παραλληλισμού: 
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 ( )

  ( )
 (2.5.1.7) 

Έτσι έχουμε Ε = 0,47 δηλαδή ο κώδικας που παραλληλίστηκε πλησιάζει στο 

47% του βέλτιστου θεωρητικού παραλληλισμού. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο 

νόμος του Amdahl δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του υπολογιστικού προβλήματος. 

Δηλαδή η αποδοτικότητα που προέκυψε αφορά την συγκεκριμένη υλοποίηση με 

αριθμό επαναλήψεων Ν. Μεταβάλλοντας την τιμή Ν, οι παράλληλοι χρόνοι Tpar και 

Tp θα αυξηθούν, αλλάζοντας έτσι και την τιμή της αποδοτικότητας. 

Χρησιμοποιώντας επιπλέον χρονιστές στον κώδικα μπορούμε να εντοπίζουμε τα 

προβληματικά σημεία, τα σημεία δηλαδή που δημιουργούν καθυστερήσεις και 

περιορίζουν την αύξηση της τιμής της αποδοτικότητας. Στον συγκεκριμένο κώδικα 

τέτοιες καθυστερήσεις μετρήθηκαν από την χρήση της συνάρτησης παραγωγής 

ψευδοτυχαίων αριθμών (rand). Η συνάρτηση αυτή βρίσκεται σε μια μοιραζόμενη 

βιβλιοθήκη. Κάθε νήμα που κάνει κλίση της συνάρτησης αυτής, εκτελεί τον εκεί 

κώδικα σειριακά. Μια άλλη καθυστέρηση προκύπτει από την χρίση της δήλωσης 

reduction. Στην περίπτωση αυτή έχουμε σειριοποίηση της διαδικασίας της 

προσαύξησης της τιμής που ορίζεται, αυξάνοντας τον χρόνο εκτέλεσης του 

συγκεκριμένου τμήματος. 

2.5.2 TPL 

Μια άλλη μέθοδος παραλληλισμού του κώδικα είναι η TPL (Task Parallel 

Library) της Microsoft. Η TPL αποτελεί μέρος του προγραμματιστικού πλαισίου 

.NET Framework που αυτή την στιγμή βρίσκεται στην έκδοση 4. Αν και υποστηρίζει 

τον παραλληλισμό λειτουργιών, κυρίως χρησιμοποιείται για παραλληλισμό 

δεδομένων. Όπως και το OpenMP, έτσι και η TPL χρησιμοποιεί εντολές και δηλώσεις 

για παραλληλισμό κυρίως βρόχων επανάληψης. Η δημιουργία των νημάτων δεν 

ελέγχεται από τον προγραμματιστή, αλλά από την TPL (Gastón, 2011, pp.29-72). 

Βασική αρχή σε αυτή την αντιμετώπιση είναι η ασφάλεια του συστήματος. Η 

Microsoft δηλαδή δεν επιτρέπει στον προγραμματιστή να γράφει κώδικα που να 

χρησιμοποιεί ανεξέλεγκτα, κατά κάποιο τρόπο, την CPU. Γι’ αυτό και σε 

προγράμματα που χρησιμοποιείται η TPL είναι δύσκολο να πετύχουμε μεγάλο 

utilization στην CPU. Παρατηρώντας το Task Manager των Windows μπορούμε 
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εύκολα να επαληθεύσουμε τα παραπάνω προσέχοντας το πώς μεταβάλλεται η τιμή 

των ενεργών νημάτων σε αντίθεση με το OpenMP, όπου η τιμή τους παραμένει 

σταθερή (τα συγκεκριμένα θέματα περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4). Ο πιο 

σύνηθες τρόπος προγραμματισμού με TPL είναι σε γλώσσα C#. Μερικές από τις 

βασικές εκφράσεις της TPL, μεθόδους παραλληλισμού των εργασιών και οδηγίες 

συγχρονισμού των δεδομένων, φαίνονται στον Πίνακα-5. 

 

Πίνακας-5. Δηλώσεις της TPL 

Εκφράσεις για τον διαμοιρασμό εργασιών 

=> Ο τελεστής => ορίζει μια περιοχή (ονομάζεται Lambda). 

Partioner.Create() 
Δημιουργία Ν πλήθους όμοιων περιοχών. Η περιοχή 

ορίζεται μέσα στην συγκεκριμένη δήλωση. 

Μέθοδοι παραλληλισμού εργασιών 

Parallel.For() 
Διαμοιράζει τις επαναλήψεις στα νήματα της παράλληλης 

περιοχής. 

Parallel.ForEach() 
Διαμοιράζει τις επαναλήψεις στα νήματα της παράλληλης 

περιοχής. Δέχεται σαν ορίσματα μια λίστα στοιχείων. 

Parallel.Invoke{} 
Εκτελεί παράλληλα τις μεθόδους που της ανατίθενται. 

Κάθε μέθοδος εκτελείται σε διαφορετικό επεξεργαστή. 

Task{} 
Ορίζει μια παράλληλη εργασία που μπορεί να ξεκινήσει 

οποτεδήποτε με την δήλωση Start. 

Task.Factory.StartNew{} 
Εκτελεί παράλληλα τον κώδικα που της ορίζεται σε 

περιοχές. 

Οδηγίες συγχρονισμού δεδομένων 

lock(){} 

Οι μεταβολές των τιμών των μεταβλητών που περιέχει η 

δήλωση, θα εκτελεστούν σειριακά από ένα νήμα κάθε 

φορά. 

Interlocked.<operation> 

Μεταβάλει ανάλογα την τιμής της μεταβλητής που του 

ανατίθεται. Η μεταβλητή μπορεί να είναι μόνο μία και η 

εκτέλεση της πράξης γίνεται σειριακά από ένα νήμα κάθε 

φορά.  
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Για την χρήση παραλληλισμού στον κώδικα με TPL, θα πρέπει να 

προσθέσουμε τις δηλώσεις: 

using System.Threading; 

using System.Threading.Tasks; 

Η λειτουργία της TPL βασίζεται στη δημιουργία νημάτων, με βάση το 

μοντέλο Task Based Programming. Μια διεργασία ορίζεται με πολλούς τρόπους και 

περιλαμβάνει κώδικα που εκτελείται παράλληλα. Ο πιο απλός τρόπος δημιουργία 

μιας διεργασίας είναι με την δήλωση Task.Factory: 

 

… 

Task.Factory.StartNew(() => 

{ 

 <code> 

}); 

… 

  

Πολλές φορές απαιτείται η εκτέλεση πολλών μεθόδων παράλληλα. Σύμφωνα 

με την παραπάνω δήλωση κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο αφού μια δεύτερη δήλωση 

Task.Factory θα εκτελούνταν αφού τελειώσει η πρώτη (σε σειρά με την 

προηγούμενη και την επόμενη). Για να πετύχουμε παραλληλισμό σε συναρτήσεις 

μπορούμε να κάνουμε χρήση της δήλωσης Parallel.Invoke: 

 

… 

Parallel.Invoke ( 

 () => foo1(), 

 () => foo2(), 

 () => foo3(), 

 () => foo4()); 

… 

  

Με την δήλωση αυτή μπορούμε να έχουμε παράλληλη εκτέλεση των μεθόδων 

foo1…4 (κάθε μέθοδος εκτελείται σε διαφορετικό επεξεργαστή). Για την παράλληλη 

εκτέλεση τεσσάρων μεθόδων απαιτείται σύστημα που θα διαθέτει τουλάχιστον 

τέσσερεις επεξεργαστές. Το αποτέλεσμα της παραπάνω εκτέλεσης δεν μπορεί να 

είναι γνωστό. Οι μέθοδοι foo1…4 θα εκτελεστούν όχι σε σειρά αλλά ανάλογα με το 

πια θα εξυπηρετηθεί πρώτα από κάποιον ελεύθερο επεξεργαστή. Η μέθοδος αυτή 
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ενδείκνυται μόνο σε προβλήματα που τα δεδομένα εκτέλεσης των μεθόδων που 

ορίζονται στην Invoke είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

Στην παράλληλη εκτέλεση με TPL διακρίνουμε τρεις τρόπους 

ταυτοχρονισμού. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, αυτόν του πεπλεγμένου 

ταυτοχρονισμού (Interleaved Concurrency), διαφορετικά τμήματα κώδικα ξεκινούν 

και τελειώνουν την εκτέλεσή τους σε επικαλυπτόμενα διαστήματα. Για παράδειγμα, 

στην περίπτωση που έχουμε τέσσερα τμήματα κώδικα προς εκτέλεσης foo1..4, τότε 

αρχικά θα ξεκινήσει το foo1.1, μετά το foo2.1, το foo3.1, το foo4.1 και μετά το 

foo1.2 κ.ο.κ. Έτσι έχουμε ένα μηχανισμό διαίρεσης του χρόνου (Time Division) που 

δίνει την αίσθηση της παράλληλης εκτέλεσης. Με τον δεύτερο τρόπο 

ταυτοχρονισμού, αυτόν του απόλυτου ταυτοχρονισμού (Concurrency), τα 

διαφορετικά τμήματα κώδικα εκτελούνται ταυτόχρονα κάνοντας χρήση των πόρων 

του συστήματος. Έτσι για την προηγούμενη περίπτωση αρχικά θα εκτελούνταν 

ταυτόχρονα τα foo1.1…4.1, στη συνέχεια τα foo1.2…4.2 κ.ο.κ. Ως τρίτη περίπτωση 

ταυτοχρονισμού υπάρχει το υβριδικό μοντέλο στο οποίο έχουμε εκτέλεση πολλών 

διαφορετικών τμημάτων κώδικα ταυτόχρονα. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση 

θα εκτελεστούν ταυτόχρονα, αρχικά, τα τμήματα, foo1.1…1.4 με τα foo3.1…foo3.4, 

στη συνέχεια τα foo2.1…2.4 με τα foo4.1…foo4.4 κ.ο.κ. 

Ένα σημείο που χρειάζεται, τις περισσότερες φορές, παραλληλισμό, είναι οι 

βρόχοι επανάληψης. Η TPL διαθέτει την δήλωση Parallel για τον παραλληλισμό 

βρόχων επανάληψης for. Για τον παραλληλισμό βρόχων while και do…while δεν 

υπάρχουν ανάλογες δηλώσεις. Έτσι μπορούμε να έχουμε: 

 

… 

Parallel.For (0, 100, (int i) => 

{ 

 <code> 

}); 

Parallel.ForEach (dataList, item => 

{ 

 <code> 

}); 

… 

  

Με την συγκεκριμένη Parallel.For έχουμε επαναλήψεις για i = 0 έως 

i < 100 αυξανόμενο ανά 1. Ο τελεστής μικρότερος ή ίσος δεν υποστηρίζεται. Στις 
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περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να οριστεί κατάλληλος δείκτης με μετατοπίσεις για την 

επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Στην περίπτωση του Parallel.ForEach 

έχουμε εκτέλεση του κώδικα για κάθε ένα στοιχείο της λίστας dataList του οποίου η 

τιμή μεταφέρεται στην μεταβλητή item. Και οι δύο βρόχοι επανάληψης εκτελούν το 

πλήθος των επαναλήψεων, για τον επιθυμητό κώδικα, παράλληλα. 

Ένας πιο κομψός τρόπος προγραμματισμού είναι να ορίσουμε αρχικά τις 

διεργασίες που θέλουμε, με την δήλωση new Task, και την συνάρτηση που θα 

εκτελέσει η κάθε μία. Στη συνέχεια ο προγραμματιστής μπορεί να ξεκινήσει με την 

κάθε εργασία σε όποιο σημείο του κώδικα επιθυμεί, μία ή περισσότερες φορές: 

 

… 

Task task1 = new Task(new Action(foo)); 

Task task2 = new Task(delegate{foo();}); 

Task task3 = new Task(() => foo()); 

Task task4 = new Task(() => {foo();}); 

Start task1; 

Start task2; 

Start task3; 

Start task4; 

… 

 

Η διεργασία task1 εκτελεί την μέθοδο foo με την δήλωση Action, μόλις το 

πρόγραμμα συναντήσει την δήλωση Start task1. Η διεργασία task2 εκτελεί την 

ίδια μέθοδο με ανάθεση που της γίνεται με την δήλωση delegate. Η διεργασίες 

task3 και 4 κάνουν χρήση του ιδικού τελεστή λάμδα (Lambda) => και στην συνέχεια 

ορίζεται η μέθοδος προς εκτέλεση. Με τις πιο πάνω δηλώσεις η εκτέλεση των 

διεργασιών task1…4 γίνεται ασύγχρονα σε όλους τους διαθέσιμους ελεύθερους 

πυρήνες του συστήματος. Ο κώδικας που θα εκτελέσει κάθε διεργασία (ο κώδικας της 

foo), θα εκτελεστεί παράλληλα. Έτσι το αποτέλεσμα του παραπάνω τμήματος 

προγράμματος θα περιέχει, σε τυχαία σειρά, το αποτέλεσμα της μεθόδου foo από την 

κλήση της task1, task2, task3 και task4. Η κλάση Task περιέχει ιδιότητες για τον 

πλήρη έλεγχο των διεργασιών (Πίνακας-6).  
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Πίνακας-6. Ιδιότητες της κλάσης Task 

Id Το μοναδικό ID κάθε task που εκτελείται 

IsCanceled Επιστρέφει μια Boolean μεταβλητή για το εάν η εκτέλεση ενός task 

ακυρώθηκε 

IsCompleted Επιστρέφει μια Boolean μεταβλητή για το εάν η εκτέλεση ενός task 

ολοκληρώθηκε 

IsFaulted Επιστρέφει μια Boolean μεταβλητή για το εάν η εκτέλεση ενός task 

διακόπηκε από κάποιο Exception 

Status Επιστρέφει μια τιμή που δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση ενός task 

WaitAll Ορίζει ένα σημείο παύσης για τα task που δηλώνονται 

 

Σχετικά με τον συγχρονισμό των δεδομένων και των διεργασιών η TPL 

προσφέρει τις δικές της δηλώσεις. Η δήλωση Task.WaitAll(T1,T2) υποχρεώνει το 

πρόγραμμα να σταματήσει την εκτέλεση στο συγκεκριμένο σημείο, έως ότου και οι 

δύο διεργασίες Τ1 και Τ2 τελειώσουν. Μόνο στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η 

εκτέλεση και των δύο διεργασιών που ορίζονται, το πρόγραμμα θα προχωρήσει στην 

επόμενη εντολή. Πολλές φορές, κυρίως σε παράλληλους βρόχους επανάληψης, 

απαιτείται η αλλαγή της τιμής μια μεταβλητής από μια διεργασία κάθε φορά. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται κλειδαριές στο συγκεκριμένο σημείο. Οι κλειδαριές 

αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε με την δήλωση lock είτε με την δήλωση 

Interlocked: 

 

… 

<Start parallel loop> 

 lock (lockObj) 

 { 

  <variable change value> 

 } 

 Interlocked.Increment(ref <variable>); 

<End parallel loop> 

… 

 

Η δήλωση lock δεσμεύει την εκτέλεση του προγράμματος ώστε ο κώδικας 

που δηλώνεται σε αυτή να εκτελεστεί αποκλειστικά από ένα νήμα κάθε φορά. Στην 

ουσία ο κώδικας που δηλώνεται μέσα στην lock εκτελείται σειριακά. Με την δήλωση 
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lock μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε μεταβολή στην τιμή της μεταβλητής (μία ή 

περισσότερες) θέλουμε. Σε αντίθεση, η Interlocked μπορεί να μεταβάλει την τιμή 

μόνο μιας μεταβλητής (αυτής που δηλώνεται μετά την δήλωση ref) και μόνο με 

συγκεκριμένο τρόπο (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό – δεν περιλαμβάνει την 

διαίρεση). Οι περιπτώσεις χρήσης των κλειδαριών θα πρέπει να γίνονται με προσοχή. 

Στα σημεία που δηλώνονται έχουμε παύση της παράλληλης εκτέλεσης του κώδικα 

και, όπως είναι αναμενόμενο, δημιουργούνται ανάλογες καθυστερήσεις στους 

χρόνους εκτέλεσης του προγράμματος. 

Για να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι διαφορές στον κώδικα που 

αναπτύχθηκε, παραθέτουμε τον παρακάτω τον κώδικα για τον προσεγγιστικό 

υπολογισμό του π με την μέθοδο Monte Carlo. Ο κώδικας είναι γραμμένος σε 

γλώσσα προγραμματισμού C# με Visual Studio και απευθύνεται στην σειριακή 

εκτέλεση: 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Timers; 

using System.Diagnostics; 

namespace VScsMonteCarlo 

{ 

    class Program 

    { 

        static int N = 4000000;          

        static Random sr; 

        static int RAND_MAX = 32767; 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            double x, y, R, pi; 

            int i, N0=0; 

            Stopwatch sw = new Stopwatch();             

            double sec; 

 

            sw.Start(); 

  sr =  new Random(); 

            for (i=0; i<N; i++) 

            { 

                x = (double)sr.Next(0, RAND_MAX + 1) / RAND_MAX; 

                y = (double)sr.Next(0, RAND_MAX + 1) / RAND_MAX;                 

                R = x*x + y*y;                 

                if (R<=1) 

                    N0++; 

            } 

            sw.Stop(); 

            sec = (double)sw.ElapsedMilliseconds / 1000; 

            pi = (double)N0/N * 4; 

            Console.WriteLine("pi: " + Math.PI + " from math library"); 

            Console.WriteLine("pi: " + pi + " estimated for " + N + " iterations"); 

            Console.WriteLine("Finished: " + sec + "sec"); 

        } 

    } 

} 
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 Με μια πρώτη ματιά ο κώδικας διαφέρει με τον αντίστοιχο που αναπτύχθηκε 

σε γλώσσα προγραμματισμού C. Η γλώσσα C#, ως γλώσσα υψηλού επιπέδου, 

ακολουθεί την λογική των κλάσεων class Program. Για να υπάρχει άμεση σύγκριση 

στον κώδικα αναπτύξαμε τον αλγόριθμο Monte Carlo με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

τροποποιώντας απλά τις εντολές ώστε να συμβαδίζουν με την σύνταξη για C# π.χ. 

αντί για printf δηλώνουμε Console.WriteLine κ.λ.π. Η γεννήτρια τυχαίων 

αριθμών ενεργοποιείται με την δήλωση Random(). Στην περίπτωση της C# δεν 

χρειάζεται κάποια επιπλέον δήλωση για την παραγωγή τυχαίων αριθμών όπως στην 

περίπτωση της C όπου χρησιμοποιούσαμε το ρολόι. Η ίδια η γλώσσα εγγυάται ότι σε 

κάθε εκτέλεση του προγράμματος ο αλγόριθμος ψευδοτυχαίων αριθμών θα 

επαναπροσδιορίζεται αυτόματα δίνοντας έτσι την αίσθηση της παραγωγής 

πραγματικά τυχαίων αριθμών. Η μεταβλητή RAND_MAX ορίζεται με τιμή 32.767 γιατί η 

C# στερείται σχετικής δήλωσης για την επιστροφή της μέγιστης τιμής τυχαίων 

αριθμών. Η δήλωση sr.Next(a,b) δίνει ακέραιες τυχαίες τιμές στο διάστημα [a,b). 

Προσθέτοντας + 1 στην τιμή του b, διαιρώντας με το ΜΑΧ των τιμών που μπορεί να 

δώσει και μετατρέποντας το αποτέλεσμα σε double μπορούμε να πάρουμε το 

επιθυμητό διάστημα δεκαδικών τιμών [0,1].  

Κατά την εκτέλεσή του ο κώδικας ήταν πιο αργός σε σχέση με την αντίστοιχη 

σειριακή εκτέλεση σε C. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην γεννήτρια τυχαίων 

αριθμών και στη εντολή εμφάνισης των αποτελεσμάτων τα οποία υστερούν 

σημαντικά, σε χρόνο εκτέλεσης, σε σχέση με τα αντίστοιχα σε γλώσσα C.  

 Τροποποιώντας κατάλληλα τον κώδικα της σειριακής εκτέλεσης για C#, τον 

παραλληλίζουμε με την βοήθεια της TPL. Ο κώδικας που θα προκύψει θα είναι ο 

παρακάτω: 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Timers; 

using System.Diagnostics; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Collections.Concurrent; 

using System.Threading; 

 

namespace VScsMonteCarlo 

{ 

    class Program 



 

Διονύσιος Σαλονικίδης,  

«Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου προγραμματισμού  

σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 46 

    { 

        static int N = 4000000; 

        static Random sr;  

        static int RAND_MAX = 32767; 

        static int chunk = 100; 

        static int threadsn = Environment.ProcessorCount;    

        static void Main(string[] args) 

        { 

            double x, y, R, pi;                 

            int N0 = 0, n0 = 0; 

            Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

            double sec; 

 

            sw.Start();   

            // Start parallel section 

            Parallel.ForEach(Partitioner.Create(0, N, chunk), 

            range => 

            { 

      sr =  new Random(); 

      n0 = 0; 

 

                for (int input = range.Item1; input < range.Item2; input++) 

                { 

                    x = (double)sr.Next(0, RAND_MAX + 1) / RAND_MAX; 

                    y = (double)sr.Next(0, RAND_MAX + 1) / RAND_MAX; 

                    R = x * x + y * y; 

                    if (R <= 1) 

                        n0++; 

                } 

      Interlocked.Add(ref N0, n0); 

            }); // End parallel section 

            sw.Stop(); 

            sec = (double)sw.ElapsedMilliseconds / 1000; 

            pi = (double)N0 / N * 4; 

            Console.WriteLine("pi: " + Math.PI + " from math library"); 

            Console.WriteLine("pi: " + pi + " estimated for " + N + " iterations"); 

            Console.WriteLine("Finished: " + sec + "sec"); 

        } 

    } 

} 

 

 Ο παραλληλισμός του κώδικα με TPL διαφέρει από τον αντίστοιχο με 

OpenMP. Με την δήλωση Parallel.ForEach(Partitioner.Create(0, N, 

chunk) ορίζεται η έναρξη ενός παράλληλου βρόχου. Στον βρόχο αυτό 

δημιουργούνται τμήματα (partitions) με σχετικά ονόματα. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση ορίστηκε ένα τμήμα με όνομα range. Το πλήθος των επαναλήψεων 

ορίζεται στο τμήμα των παρενθέσεων της δήλωσης Partitioner.Create. Στο ίδιο 

σημείο δηλώνεται και η μεταβλητή chunk. Τα ορίσματα για τις επαναλήψεις 

διοχετεύονται στην δήλωση for μέσω των μεταβλητών Item της περιοχής που 

ορίστηκε. Ο αριθμός των πυρήνων δηλώνεται στην μεταβλητή threadsn και παίρνει 

τιμή με την συνάρτηση Environment.ProcessorCount. Στην πράξη δηλαδή 

δηλώνεται ένα τμήμα προς παραλληλισμό στους 8 πυρήνες του συστήματός μας. Το 

πλήθος των επαναλήψεων διαμοιράζεται ανά 100 chunk στους πυρήνες. Όλες οι 

μεταβλητές στο παράλληλο τμήμα είναι shared. Δεν υπάρχει δήλωση για ιδιωτικές 
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μεταβλητές. Ο χειρισμός των μεταβλητών θα πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή. Στο 

παράδειγμά μας όλες οι μεταβλητές x, y, R, n0 θα πρέπει να είναι private ενώ στην 

μεταβλητή Ν0 θέλουμε να έχουν πρόσβαση όλα τα νήματα. Ο πιο ασφαλής τρόπος για 

τον χειρισμό της μεταβλητής αυτής είναι να δηλωθεί για αύξηση με την εντολή 

Interlocked.Add η οποία είναι αντίστοιχη με την reduction του OpenMP.  

Όπως ειπώθηκε και στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου κατά τον 

παραλληλισμό με TPL δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη έλεγχο των νημάτων που 

δημιουργούνται. Η ίδια η TPL ορίζει πόσα νήματα θα δημιουργηθούν. Ο αριθμός 

αυτός δεν είναι σταθερός κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος αλλά 

μεταβάλλεται από την TPL. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο χρόνος υλοποίησης 

είναι λίγο μικρότερος από την σειριακή εκτέλεση λόγω του κλειδώματος στην 

μεταβλητή Ν0. Επίσης το άνοιγμα και το κλείσιμο νημάτων δημιουργεί επιπλέον 

καθυστερήσεις σε αλγορίθμους με μεγάλο πλήθος επαναλήψεων και μικρό 

επεξεργαστικό φόρτο, όπως ο συγκεκριμένος. Πρακτικά ένας τέτοιος 

προγραμματισμός αποδεικνύεται δυσκολότερος λόγω των περιορισμών που διαθέτει. 

Κατά την παράλληλη υλοποίηση κάθε ένα νήμα επεξεργαζόταν 100 

επαναλήψεις, από τις συνολικά Ν, από τον βρόχο επανάληψης. Η ανάθεση των 

επαναλήψεων γίνεται δυναμικά. Ο αριθμός των νημάτων μεταβαλλόταν χωρίς να 

είναι ελέγξιμος από τον χρήστη. 

Για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης και της αποδοτικότητας του κώδικα, από 

την χρήση του παραλληλισμού με TPL, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με αυτή της 

προηγούμενης παραγράφου. Χρησιμοποιώντας την ακολουθιακή υλοποίηση μετράμε 

τον χρόνο εκτέλεσης για το ακολουθιακό τμήμα του κώδικα Ts (αυτό που δεν μπορεί 

να παραλληλοποιηθεί), τον χρόνο εκτέλεσης του σειριακού τμήματος που πρόκειται 

να παραλληλοποιηθεί Tpar και τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος T. 

Από τις μετρήσεις προέκυψαν οι παρακάτω τιμές (σε seconds): 

Ts = 0,002, Tpar = 0,250 και T = Ts + Tpar = 0,252 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το ποσοστό του υπό παραλληλισμού τμήματος (P) 

και του σειριακού τμήματος (1 – P) από τις Εξίσωσεις-2.5.1.4 και 2.5.1.5. Έτσι θα 

έχουμε Ρ = 0,991 και s = 0,009. Αντικαθιστώντας στην Εξίσωση-2.4.3 προκύπτει η 
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βέλτιστη επιτάχυνση SI(8) για τους 8 πυρήνες που χρησιμοποιήθηκαν. Στην 

πραγματικότητα εργαζόταν Ν-1 επεξεργαστές με τον τελευταίο να επιτελεί άλλες 

λειτουργίες. Επειδή οι λειτουργίες αυτές σχετίζονται με την παράλληλη υλοποίηση 

θεωρούμε και αυτόν ως ενεργό επεξεργαστή. Έτσι θα έχουμε: 

 
  ( )   

 

(   )   
 
 

  
 

       
     
 

        
 

Στην συνέχεια μετράμε τον χρόνο εκτέλεσης του τμήματος που 

παραλληλίσαμε Tp (στην παράλληλη υλοποίηση). Ο χρόνος αυτός μετρήθηκε: 

Tp = 0,246 

Για να υπολογίσουμε την επιτάχυνση της παράλληλης υλοποίησης 

αντικαθιστούμε στην Εξίσωση-2.5.1.6. Έτσι θα έχουμε S(8) = 1,016 και 

αντικαθιστώντας στην Εξίσωση-2.5.1.7 προκύπτει η αποδοτικότητα E από την χρήση 

παραλληλισμού. Έτσι έχουμε Ε = 0,13 δηλαδή ο κώδικας που παραλληλίστηκε 

πλησιάζει στο 13% του βέλτιστου θεωρητικού παραλληλισμού. Αρχικά παρατηρούμε 

σημαντική διαφορά από το αντίστοιχο ποσοστό που προέκυψε από την χρήση του 

OpenMP (47%). Η διαφορά αυτή οφείλεται στην έλλειψη πλήρους ελέγχου της 

δημιουργίας των νημάτων όπως επίσης και στην χρήση Ν-1 επεξεργαστών για λόγους 

ασφάλειας του συστήματος από την Microsoft. Όπως και στην περίπτωση του 

OpenMP η παραπάνω τιμή υπολογίστηκε σύμφωνα με τον νόμο του Amdahl και δεν 

λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του υπολογιστικού προβλήματος. Δηλαδή η 

αποδοτικότητα που προέκυψε αφορά την συγκεκριμένη υλοποίηση με αριθμό 

επαναλήψεων Ν. Μεταβάλλοντας την τιμή Ν, οι παράλληλοι χρόνοι Tpar και Tp θα 

αυξηθούν, αλλάζοντας έτσι και την τιμή της αποδοτικότητας. Χρησιμοποιώντας 

επιπλέον χρονιστές στον κώδικα μπορούμε να εντοπίζουμε τα προβληματικά σημεία, 

τα σημεία δηλαδή που δημιουργούν καθυστερήσεις και περιορίζουν την αύξηση της 

τιμής της αποδοτικότητας. Στον συγκεκριμένο κώδικα τέτοιες καθυστερήσεις 

μετρήθηκαν από την χρήση της μεθόδου παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών 

(Random). Η συνάρτηση αυτή εκτελείται από κάθε νήμα δίνοντας σε κάθε ένα από 

αυτά τον σπόρο (μια αρχική ψευδοτυχαία τιμή). Με βάση τον σπόρο προκύπτουν για 

κάθε νήμα οι επόμενες ψευδοτυχαίες τιμές με χρήση της δήλωσης .Next. Συγκριτικά 
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με την αντίστοιχη rand της C, η συνάρτηση αυτή είναι πολύ πιο αργή. Μια άλλη 

καθυστέρηση προκύπτει από την χρίση της δήλωσης Interlocked. Στην περίπτωση 

αυτή έχουμε σειριοποίηση της διαδικασίας της προσαύξησης της τιμής που ορίζεται 

με χρήση κλειδώματος της αντίστοιχης μεταβλητής αυξάνοντας έτσι τον χρόνο 

εκτέλεσης του συγκεκριμένου τμήματος. 

2.5.3 CUDA 

Τα τελευταία χρόνια οι επεξεργαστές των καρτών γραφικών (GPU) 

αναπτύχθηκαν γρηγορότερα από αυτούς των κεντρικών επεξεργαστών των διαφόρων 

συστημάτων. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για πιο αληθοφανή γραφικά και η απαλλαγή 

της CPU από διαδικασίες επεξεργασίας τέτοιων γραφικών ήταν η αιτία της 

δημιουργίας πολύ ισχυρών GPU. Τα γραφικά είναι στην ουσία πίνακες συνήθως δύο 

ή τριών διαστάσεων οι οποίοι με διάφορους μετασχηματισμούς παράγουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, π.χ. μετακίνηση στην οθόνη με περιστροφή, αλλαγή αξόνων, 

αλλαγή στον φωτισμό κ.λ.π. Οι πράξεις αυτές σε μεγάλους πίνακες με πολλά στοιχεία 

είναι αρκετά χρονοβόρες και απαιτούν αρκετή επεξεργαστική ισχύ. Οι δύο μεγάλες 

εταιρείες, αυτή την στιγμή, στο χώρο των καρτών γραφικών δημιούργησαν τα δικά 

τους APIs, ώστε να μην μείνει ανεκμετάλλευτη όλη αυτή η ισχύς, όταν ο σύστημα 

εκτελεί εργασίες μη σχετικές με την επεξεργασία των γραφικών. Έτσι η Nvidia 

δημιούργησε το CUDA (Compute Unified Device Architecture), το οποίο τυγχάνει 

της μεγαλύτερης απήχησης στον παράλληλο προγραμματισμό γενικού σκοπού με 

GPU. Το CUDA, όπως και τα άλλα APIs για GPU, απευθύνονται σε συγκεκριμένο 

hardware (συγκεκριμένα το CUDA απευθύνεται μόνο σε κάρτες γραφικών της 

Nvidia). Έχει γίνει και μια προσπάθεια για δημιουργία ενός ανοικτού τέτοιου API 

που θα απευθύνεται σε όλες τις κάρτες γραφικών, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, αλλά 

μέχρι στιγμής δεν έχει βρει την ανάλογη αποδοχή από τους προγραμματιστές του 

χώρου (Sanders, 2010, pp. 2-11). Ο προγραμματισμός σε CUDA γίνεται με κάποιους 

συμβιβασμούς. Για παράδειγμα το περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα σε Windows θα 

πρέπει να είναι το Visual Studio. Κάθε έκδοση SDK μπορεί να υποστηρίζεται από 

διαφορετική έκδοση του Visual Studio πράγμα δημιουργεί προβλήματα στην 

ανάπτυξη κώδικα. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι η 

CUDA C. Στην πραγματικότητα είναι η γλώσσα C/C++ με επεκτάσεις που δίνονται 
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για παραλληλισμό από το CUDA. Ο κώδικας για εκτέλεση στην GPU γράφεται σε 

ένα αρχείο με κατάληξη .cu και μεταγλωττίζεται με τον nvcc (Nvidia CUDA 

Compiler). Ο κώδικας του αρχείου .cu μπορεί να περιλαμβάνει τμήματα που θα 

εκτελεστούν στην CPU και τμήματα που θα εκτελεστούν στην GPU. Τα τμήματα 

αυτά αποτελούν συναρτήσεις προς εκτέλεση και υπεύθυνος για τον διαχωρισμό τους 

είναι ο μεταγλωττιστής του CUDA. Πριν τον ορισμό μιας συνάρτησης υπάρχει μια 

ιδική σήμανση που δηλώνει από πού μπορεί να κληθεί και που να εκτελεστεί: 

 __global__: κλήση από την CPU και εκτέλεση στην GPU 

 __device__: κλήση από την GPU και εκτέλεση στην GPU 

 καμία δήλωση: κλήση από την CPU και εκτέλεση στην CPU 

Ο κώδικας που πρόκειται να εκτελεστεί στην CPU και μεταγλωττίζεται με τον 

αντίστοιχο compiler της Microsoft. Μπορεί να περιέχει εντολές και δηλώσεις από την 

γλώσσα C/C++. Ο κώδικας που πρόκειται να εκτελεστεί στην GPU μεταγλωττίζεται 

από τον nvcc και μπορεί να περιέχει εντολές και δηλώσεις μόνο από την γλώσσα C. Ο 

κώδικας που σηματοδοτείται με __global__ ονομάζεται kernel. Ο ncc προσφέρει τις 

παρακάτω επιλογές κατά την μεταγλώττιση του κώδικα: 

 arch = sm_13: ενεργοποίηση αυξημένης ακρίβειας αριθμών κινητής 

υποδιαστολής 

 maxregcount = N: ορισμός του μέγιστου αριθμού καταχωρητών 

 -ptxas-options = -v: εμφανίζει τον μέγιστο αριθμό καταχωρητών 

ανά kernel 

 use_fast_math: αυξάνει την ταχύτητα υπολογισμών πράξεων με 

αριθμούς κινητής υποδιαστολής, αλλά μειώνει την ακρίβεια του 

αποτελέσματος 

 -deviceemu: προσομοιώνει την εκτέλεση της GPU στην CPU (ο 

kernel εκτελείται στην CPU) 

Ο βασικός τρόπος λειτουργίας των προγραμμάτων είναι η μεταφορά των 

δεδομένων από την κύρια μνήμη του συστήματος στην μνήμη της GPU, η παράλληλη 

εκτέλεσή του στην GPU και η επιστροφή τους πίσω στην κύρια μνήμη (Σχήμα-13). 

Αναλυτικά η CPU οργανώνει τα δεδομένα σε πίνακες και τα μεταβιβάζει στην Main 
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Memory (Βήμα-1-2). Ταυτόχρονα η CPU δίνει εντολή για μεταφορά των δεδομένων 

από την Main Memory στην μνήμη της GPU (Βήμα-1). Η GPU εκτελεί παράλληλα 

τον επιθυμητό κώδικα με τα δεδομένα που της μεταβιβάστηκαν. Ο κώδικας που 

εκτελείται στην GPU ονομάζεται Kernel. Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Kernel 

βρίσκονται στην μνήμη της GPU και μεταβιβάζονται με το τέλος εκτέλεσης πίσω 

στην Main Memory του συστήματος (Βήμα-5). 

 

Main 
Memory

CPU

GPU 
Memory

GPU

1

152

3

4

 

Σχήμα-13. Βασική λειτουργία του CUDA 

 

Η δέσμευση χώρου μνήμης, στην μνήμη της GPU, για έναν πίνακα γίνεται με 

την δήλωση:  

cudaMalloc((void**)&xx,size); 

όπου xx ο χώρος που θα δεσμευτεί στην GPU για έναν μονοδιάστατο πίνακα 

και size το μέγεθος αυτού (πλήθος δεδομένων πολλαπλασιασμένο με το μέγεθος του 

τύπου δεδομένων). Η μεταφορά των δεδομένων ενός πίνακα από την μνήμη RAM 

του υπολογιστή στην μνήμη της GPU γίνεται με την δήλωση:  

cudaMemcpy(xx, x, size, cudaMemcpyHostToDevice);  

όπου x ο πίνακας με τα δεδομένα στην RAM και xx ο χώρος που δεσμεύτηκε 

για τον πίνακα στην GPU. Ο αριθμός των grids, blocks και threads που θα 

δημιουργηθούν γίνεται με τις δηλώσεις: 

dim3 dimBlock(blocksize, blocksize);     

 dim3 dimGrid(N/dimBlock.x, N/dimBlock.y); 
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όπου η τιμή του blocksize και του Ν καθορίζεται από τον προγραμματιστή 

ως πολλαπλάσια του 16 και 1.024 ανάλογα με τις δυνατότητες της κάρτας γραφικών. 

Η κλήση του kernel γίνεται με την δήλωση: 

kernel_foo<<<dimGrid, dimBlock>>>(xx,N);  

όπου ορίζονται η συνάρτηση προς εκτέλεση στην GPU (kernel_foo), ο 

αριθμός των grids, blocks και threads που θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης και 

οι πίνακες ή μεταβλητές που δηλώνονται ως παράμετροι. Ο κώδικας που εκτελείται 

στην GPU συνήθως περιέχει ένα βρόχο επανάληψης του οποίου ο δείκτης index 

προκύπτει μέσω μετατόπισης: 

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 

 int index = i + j*N; 

Κατά την κλήση του kernel τα δεδομένα μπαίνουν σε ουρά προς εκτέλεση και 

το πρόγραμμα πρόκειται να συνεχίσει με την εκτέλεση της επόμενης εντολής στην 

CPU. Οι συναρτήσεις του CUDA που μπορεί να είναι ασύγχρονες είναι: 

 Εκτελέσεις συναρτήσεων kernel 

 Αντιγραφές δεδομένων από την μνήμη RAM στην μνήμης της GPU 

και αντίστροφα, όταν ορίζονται με την δήλωση cudaMemcpyAsync 

 Αντιγραφές δεδομένων από την GPU στην GPU 

 Συναρτήσεις που θέτουν τιμές στην μνήμη της GPU 

Για τον συγχρονισμό των νημάτων της GPU μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

δήλωση:  

cudaThreadSynchronize(); 

Για την μεταφορά των δεδομένων από την μνήμη της GPU στην RAM του 

υπολογιστή χρησιμοποιείται και πάλι η δήλωση cudaMemcpy αναφέροντας τώρα 

cudaMemcpyDeviceToHost. Για την απελευθέρωση των δεσμευμένων θέσεων μνήμης 

στην GPU χρησιμοποιούμε την δήλωση: 

cudaFree(xx); 

όπου xx ο πίνακας που δεσμεύτηκε με την δήλωση cudaMalloc. 
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Ο προγραμματισμός με CUDA υπόκειται σε περιορισμούς που καθορίζονται 

από την αρχιτεκτονική της GPU και την υπολογιστική ικανότητα που διαθέτει 

(Compute Capability). Το Compute capability στην Nvidia καθορίζεται με μια 

έκδοση π.χ. 1.0, 1.1, 2.0, 2.1 κ.λ.π. Τα κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης 2.1 (η 

οποία υποστηρίζεται από την κάρτα γραφικών των δοκιμών, Πίνακας-2) φαίνονται 

στους Πίνακες-7-8 (NVIDIA, 2011, pp. 136-138). 

 

Πίνακας-7. Τεχνικές προδιαγραφές ανά Compute capability 

Technical specifications 

Compute capability (version) 

1.0 1.1 1.2 1.3 2.x 

Maximum dimensionality of grid of thread 

blocks 
2 3 

Maximum x-, y-, or z-dimension of a grid of 

thread blocks 
65.535 

Maximum dimensionality of thread block 3 

Maximum x- or y-dimension of a block 512 1.024 

Maximum z-dimension of a block 64 

Maximum number of threads per block 512 1.024 

Warp size 32 

Maximum number of resident blocks per 

multiprocessor 
8 

Maximum number of resident warps per 

multiprocessor 
24 32 48 

Maximum number of resident threads per 

multiprocessor 
768 1.024 1.536 

Number of 32-bit registers per 

multiprocessor 
8 K 16 K 32 K 

Maximum amount of shared memory per 

multiprocessor 
16 KB 48 KB 
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Number of shared memory banks 16 32 

Amount of local memory per thread 16 KB 512 KB 

Constant memory size 64 KB 

Cache working set per multiprocessor for 

constant memory 
8 KB 

Cache working set per multiprocessor for 

texture memory 

Device dependent, between 6 KB and 

8 KB 

Maximum width for 1D texture reference 

bound to a CUDA array 
8.192 32.768 

Maximum width for 1D texture reference 

bound to linear memory 
2

27
 

Maximum width and number of layers for a 

1D layered texture reference 
8.192 x 512 16.384 x 2.048 

Maximum width and height for 2D texture 

reference bound to linear memory or a 

CUDA array 

65.536 x 

32.768 
65.536 x 65.535 

Maximum width and height for a 2D texture 

reference bound to linear memory 

65.000 x 

65.000 
65.000 x 65.000 

Maximum width and height for a 2D texture 

reference bound to a CUDA array supporting 

texture gather 

N/A 16.384 x 16.384 

Maximum width, height, and number of 

layers for a 2D layered texture reference 

8.192 x 8.192 

x 512 
16.384 x 16.384 x 2.048 

Maximum width, height and depth for a 3D 

texture reference bound to linear memory or 

a CUDA array 

2.048 x 2.048 x 2.048 

Maximum width (and height) for a cubemap 

texture reference 
N/A 16.384 

Maximum width, height, number of layers 

for a cubemap layered texture reference 
N/A 16.384 x 2.048 

Maximum number of textures that can be 

bound to a kernel 
128 
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Maximum width for a 1D surface reference 

bound to a CUDA array 

N/A 

65.536 

Maximum width and number of layers  

for a 1D layered surface reference 
65.536 x 2.048 

 

Maximum width and height for a 2D  

surface reference bound to a CUDA array 

 

65.536 x 32.768 

Maximum width, height, and number of 

layers for a 2D layered surface reference 

 

65.536 x 32.768 x 2.048 

Maximum width, height, and depth for a 3D 

surface reference bound to a CUDA array 
65.536 x 32.768 x 2.048 

Maximum width (and height) for a cubemap 

surface reference bound to a CUDA array 
32.768 

Maximum width (and height) and number of 

layers for a cubemap layered surface 

reference 

65.536 x 2.048 

Maximum number of surfaces that can be 

bound to a kernel 
8 

Maximum number of instructions per kernel 2 million 

 

 

Πίνακας-8. Υποστήριξη χαρακτηριστικών ανά Compute capability 

Feature support 

Compute capability  

1.0 1.1 1.2 1.3 2.x 

Atomic functions operating on 32-bit words in global memory 

No Yes 
atomicExch() operating on 32-bit floating point values in global 

memory 

Atomic functions operating on 32-bit words in shared memory 

No Yes 
atomicExch() operating on 32-bit floating point values in shared 

memory 
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Atomic functions operating on 64-bit words in global memory 

Warp vote functions 

Double-precision floating-point operations No Yes 

Atomic functions operating on 64-bit integer values in shared 

memory 

No Yes 

Atomic addition operating on 32-bit words in global and shared 

memory 

_ballot() 

_threadfence_system() 

_syncthreads_count(), _syncthreads_and(), _syncthreads_or() 

Surface functions 

3D grid of thread block 

 

Ένα υπολογιστικό σύστημα αντιλαμβάνεται την GPU ως ένα πολυπύρηνο 

σύστημα με CPUs. Οι κύριες διαφορές μεταξύ CPU και GPU εμφανίζονται στον 

αριθμό αλλά και στον τρόπο χειρισμού των νημάτων. Μια CPU μπορεί συνήθως να 

εκτελεί μερικές δεκάδες νήματα, σε αντίθεση με μια GPU που εκτελεί μερικές 

εκατοντάδες. Τα νήματα που εκτελούνται σε μια CPU έχουν μεγάλο κόστος 

εναλλαγής. Κάθε εναλλαγή νήματος προϋποθέτει να φορτωθούν πρώτα στους 

καταχωρητές της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας και στη μνήμη του συστήματος τα 

δεδομένα του. Τα νήματα που εκτελούνται στην GPU είναι πολύ ελαφρύτερα. Ο 

αριθμός των νημάτων που περιμένουν να φορτωθούν είναι μεγάλος. Οι καταχωρητές 

της GPU κατανέμονται μόνο στα ενεργά νήματα και έχουν χρόνο ζωής όσο και του 

νήματος που πρόκειται να εκτελεστεί. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι μια CPU 

εκτελεί λίγα αλλά βαριά νήματα σε αντίθεση με μια GPU που εκτελεί πολλά αλλά 

ελαφριά. 

Ο προγραμματισμός με CUDA προϋποθέτει καλή γνώση της αρχιτεκτονικής 

της GPU. Η αρχιτεκτονική Fermi GF104, με την οποία είναι κατασκευασμένη η 



 

Διονύσιος Σαλονικίδης,  

«Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου προγραμματισμού  

σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 57 

κάρτα γραφικών που χρησιμοποιήθηκε στην υλοποίηση των προγραμμάτων, διαφέρει 

από προγενέστερες υλοποιήσεις. Όπως φαίνεται στο Σχήμα-14 μία GPU αυτής της 

αρχιτεκτονικής διαθέτει 2 GPC (Graphics Processing Clusters) που το καθένα 

διαθέτει 4 SM (Simultaneous Multiprocessors). Συνολικά δηλαδή διαθέτει 

2 • 4 = 8SM, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται σε κατάσταση disable, εξ αρχής για την 

ολοκλήρωση βασικών λειτουργιών της κάρτας (NVIDIA, 2009). 

 

 

Σχήμα-14. GPU αρχιτεκτονικής Fermi GF104 
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Κάθε μία από τις 7 SM που απομένουν αποτελείται από μια συστοιχία 

πύρινων CUDA (Cuda Cores) πλήθους 8 x 6 = 48 CUDA Cores (Σχήμα-15). 

Συνολικά δηλαδή η κάρτα διαθέτει 48 • 7 = 336 CUDA Cores, όπως αναφέρεται και 

στον Πίνακα-2 (NVIDIA, 2009). 

 

 

Σχήμα-15. Ανάλυση μιας SM αρχιτεκτονικής Fermi GF104 
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Τα νήματα που θα εκτελεστούν από τα CUDA Cores θα πρέπει να είναι 

ομαδοποιημένα σε Blocks και Grids (Σχήμα-16). Κάθε Grid περιλαμβάνει έναν 

αριθμό από Blocks (μέγιστο μέγεθος Grid για την συγκεκριμένη κάρτα γραφικών 

είναι 65.535 x 65.535 x 65.535 σύμφωνα με τον Πίνακα-7). Κάθε Block περιέχει 

Threads προς εκτέλεση (μέγιστος αριθμός νημάτων για την GF104 αρχιτεκτονική 

είναι το 1.024).  

 

 

Σχήμα-16. Grid, Blocks, Threads 

 

Τα νήματα όμως αυτά δεν μπορούν να εκτελεστούν όλα παράλληλα. Η Nvidia 

προσφέρει στους προγραμματιστές ένα βοηθητικό εργαλείο σε φύλλο Excel με το 

οποίο δίνει τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές σε διάφορες παραμέτρους της 

(Παράρτημα-Η). Εισάγοντας τις κατάλληλες τιμές που αφορούν την κάρτα γραφικών 

που διαθέτουμε προκύπτει ότι 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 
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Threads. Αυτά είναι και τα μέγιστα επιτρεπόμενα νήματα που μπορούν να 

εκτελεστούν παράλληλα. Η κάρτα διαθέτει 32 Warps ανά SM. Κάθε Warp 

ισοδυναμεί με 32 νήματα. Άρα 32W • 32T = 1.024 Active Threads per SM που 

επιβεβαιώνει την παραπάνω τιμή των ενεργών νημάτων. 

Στην περίπτωση του προγραμματισμού με CUDA η σειριακή εκτέλεση του 

προσεγγιστικού προγράμματος υπολογισμού του π με την μέθοδο Monte Carlo, θα 

είναι η εξής:  

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#define _USE_MATH_DEFINES 

#include <math.h> 

#include <time.h> 

 

#define sr ((unsigned)time(NULL)) 

const int N = 2*1024;  

 

 

int main() 

{ 

    double pi; 

    double *x = new double [N*N]; 

    double *y = new double [N*N]; 

    double *R = new double [N*N]; 

    int i, N0=0; 

    clock_t start, finish; 

    double sec; 

 

    start = clock(); 

    srand(sr); 

     

    for (i=0; i<N*N; i++) 

    { 

        x[i] = (double)rand()/RAND_MAX; 

        y[i] = (double)rand()/RAND_MAX; 

  R[i] = x[i] * x[i] + y[i] * y[i]; 

  if (R[i]<=1) 

            N0++;   

    } 

 

    finish = clock();    

 

    sec = (double)(finish - start) / CLOCKS_PER_SEC; 

    pi = (double)N0/(N*N) * 4; 

    printf("pi: %f from math library\n",M_PI); 

    printf("pi: %f estimated for %d iterations\n",pi,N*N); 

    printf("Finished: %fsec\n", sec); 

 

    delete[] x; 

    delete[] y; 

    delete[] R; 

  

    return 0; 

} 
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Για να υπάρχει άμεση σύγκριση με τον παράλληλο κώδικα σε CUDA, που 

αναφέρεται παρακάτω, δημιουργούμε δύο πίνακες x, y τους οποίους γεμίζουμε με 

τυχαίες τιμές. Στη συνέχεια υπολογίζεται ένας τρίτος πίνακας R του οποίου τα 

στοιχεία ελέγχονται και ανάλογα αυξάνεται ένας μετρητής. 

Για να δούμε την δομή του κώδικα αλλά και τις διαφορές του παράλληλου 

προγραμματισμού με χρήση της GPU, με τις άλλες δύο παράλληλες υλοποιήσεις 

(OpenMP και TPL) που αναφέρονται στην CPU παραθέτουμε τον παρακάτω κώδικα 

σε CUDA: 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#define _USE_MATH_DEFINES 

#include <math.h> 

#include <time.h> 

 

#define sr ((unsigned)time(NULL)) 

const int N = 2*1024;  

const int blocksize = 32;  

 

__global__ 

void monte_carlo(double *xx, double *yy, double *RR, int N) 

{ 

 int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 

 int index = i + j*N; 

 if (i<N && j<N) // Calculate RR 

  RR[index] = xx[index]*xx[index] + yy[index]*yy[index]; 

} 

 

int main() 

{ 

     double pi; 

 double *x = new double [N*N]; 

 double *y = new double [N*N]; 

 double *R = new double [N*N]; 

     int i, N0=0; 

     clock_t start, finish; 

     double sec; 

 

     srand(sr); 

     

     for (i=0; i<N*N; i++) 

     { 

         x[i] = (double)rand()/RAND_MAX; 

         y[i] = (double)rand()/RAND_MAX; 

     } 

 

 // CUDA define 

 double *xx, *yy, *RR; 

 const int size = N*N * sizeof(double); 

 cudaMalloc((void**)&xx,size); 

 cudaMalloc((void**)&yy,size); 

 cudaMalloc((void**)&RR,size); 

 // CUDA memory copy Device <- Host 

 cudaMemcpy(xx, x, size, cudaMemcpyHostToDevice); // xx <- x 

 cudaMemcpy(yy, y, size, cudaMemcpyHostToDevice); // yy <- y 

 // CUDA define grids, blocks, threads 

 dim3 dimBlock(blocksize, blocksize);     

 dim3 dimGrid(N/dimBlock.x, N/dimBlock.y); 
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 // CUDA load kernel 

 start = clock(); 

 monte_carlo<<<dimGrid, dimBlock>>>(xx, yy, RR, N);  

 cudaThreadSynchronize(); 

 finish = clock(); 

  

 // CUDA memory copy Host <- Device 

 cudaMemcpy(R, RR, size, cudaMemcpyDeviceToHost); // R <- RR  

     

 

     for (i=0; i<N*N; i++)             

         if (R[i]<=1) 

             N0++;     

 

 sec = (double)(finish - start) / CLOCKS_PER_SEC; 

     pi = (double)N0/(N*N) * 4; 

     printf("pi: %f from math library\n",M_PI); 

     printf("pi: %f estimated for %d iterations\n",pi,N*N); 

     printf("Finished: %fsec\n", sec); 

 

 cudaFree(xx); 

 cudaFree(yy); 

 cudaFree(RR); 

 delete[] x; 

 delete[] y; 

 delete[] R; 

 

     return 0; 

} 

  

Ο παραπάνω κώδικας είναι γραμμένος σε CUDA C σε περιβάλλον Visual 

Studio. Χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο υλοποίησης κάνοντας τις απαραίτητες 

αλλαγές για την αναφορά στην GPU. Όπως αναφέρεται και πιο πάνω για την χρήση 

της GPU ως μονάδας υπολογισμού, θα πρέπει τα δεδομένα να είναι ομαδοποιημένα 

σε πίνακες. Το πλήθος των στοιχείων του πίνακα ορίζεται με την μεταβλητή Ν και οι 

πίνακας δηλώνονται δυναμικά με πλήθος στοιχείων Ν • Ν. Η τιμή της μεταβλητής Ν 

υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς. Αρχικά θα πρέπει να συμβαδίζει με τις 

υποδείξεις του Πίνακα-7. Επίσης περιορίζεται από τον compiler του Visual Studio ο 

οποίος θέτει ως μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των στοιχείων ενός πίνακα 2.147.483.647. 

Τέλος ο αριθμός Ν θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η χρήση της μνήμης του 

συστήματος από το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο που 

ποικίλει ανάλογα με το λειτουργικό. Για να υπάρχει συμφωνία με τις προηγούμενες 

υλοποιήσεις του αλγορίθμου και να μην υπάρχει πρόβλημα με τις υποδείξεις του 

Πίνακα-7 ορίστηκε ως τιμή του Ν η 2.048 που σημαίνει ότι οι πίνακες θα περιέχουν 

λίγο περισσότερα από 4.000.000 στοιχεία. Η όλη υλοποίηση βασίζεται στο σκεπτικό 

ότι αρχικά δημιουργούμε πίνακες x, y με τυχαίες τιμές. Στη συνέχεια στέλνουμε τους 

πίνακες αυτούς στην GPU για υπολογισμό του πίνακα R. Η GPU επιστρέφει πίσω στο 

πρόγραμμα τον πίνακα R του οποίου οι τιμές ελέγχονται αν είναι μέσα στα όρια του 
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σκιασμένου τμήματος του Σχήματος-12. Εάν μια τιμή του είναι μικρότερη ή ίση από 

το 1 αυξάνεται ο μετρητής Ν0. 

Για να μεταφερθούν οι πίνακες x, y στην GPU θα πρέπει να υπάρξει και εκεί 

κατάλληλο μέγεθος μνήμης. Με την δήλωση cudaMalloc((void**)&xx,size) 

δεσμεύουμε δυναμικά τα ανάλογα τμήματα στην μνήμη της GPU. Η μεταβλητή size 

περιέχει τιμή ανάλογη με το μέγεθος των στοιχείων σε Bytes. Ανάλογη δέσμευση θα 

πρέπει να γίνει και για τον πίνακα R ο οποίος θα παίρνει τιμές μετά από τους 

υπολογισμούς στην GPU. Στη συνέχεια μεταφέρουμε τα δεδομένα των πινάκων της 

μνήμης της CPU στους ανάλογους πίνακες της μνήμης της GPU. Η διαδικασία αυτή 

γίνεται με την δήλωση cudaMemcpy(xx, x, size, cudaMemcpyHostToDevice). Η 

δήλωση προσδιορίζει ότι τα δεδομένα θα μεταφερθούν από την CPU (Host) στην 

GPU (Device).  

Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε τον τρόπο που θα παραλληλίσουμε τα 

δεδομένα. Δεν υπάρχουν ανάλογες δηλώσεις chunk και threads numbers όπως στο 

OpenMP και TPL. Αντιθέτως, όπως φαίνεται και στο Σχήμα-16, τα νήματα που 

δημιουργούνται ορίζονται με βάση το blocksize και τα Grids. Για να διατηρήσουμε 

τις αναλογίες στους πίνακες Grids και Blocks και να συμβαδίσουμε με τις υποδείξεις 

του Πίνακα-7 κάνουμε τις παρακάτω δηλώσεις: 

dim3 dimBlock(blocksize, blocksize);     

 dim3 dimGrid(N/dimBlock.x, N/dimBlock.y); 

 

Το blocksize το ορίζουμε 16 ή 32. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κώδικας 

υλοποιήθηκε με τιμή 32 για blocksize. Με βάση την τιμή 2.048 που ορίσαμε για Ν 

και το Παράρτημα-Η θα δημιουργούνται 32.768 νήματα κάθε φορά, από τα οποία 

παράλληλα θα εκτελούνται τα 7.168, για τα 4.194.304 δεδομένα των πινάκων. 

Ο κώδικας που πρόκειται να εκτελεστεί στην GPU ονομάζεται kernel. 

Καλείται με την δήλωση monte_carlo<<<dimGrid, dimBlock>>>(xx,yy,RR,N). 

Η κλήση αυτή περιλαμβάνει το όνομα του kernel, στην περίπτωσή μας monte_carlo, 

τον αριθμό Grid και Block, όπως αυτά ορίστηκαν πιο πάνω, και τις μεταβλητές που 

θα μεταφερθούν προς χρήση από την GPU. Ο kernel δηλώνεται όπως ακριβώς μια 

συνάρτηση, προσθέτοντας απλά την δήλωση __global__. Η δήλωση αυτή 

προσδιορίζει ότι η συνάρτηση μπορεί να κληθεί από την CPU και εκτελείται στην 
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GPU. Αντίστοιχα υπάρχει και η δήλωση __device__ η οποία καλείται μόνο από 

αντίστοιχα τμήματα __global__ ή __device__ και εκτελείται στην GPU. Η 

προσπέλαση των στοιχείων των πινάκων γίνεται με υπολογισμό της μετατόπισης 

offset που δηλώνεται με την μεταβλητή index και ορίζεται όπως παρακάτω: 

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 

 int index = i + j*N; 

 

Ελέγχοντας την τιμή των i, j ώστε να μην υπερβούν το αριθμό Ν 

υπολογίζουμε τις τιμές του πίνακα RR. Αμέσως μετά την κλήση του kernel 

προσθέτουμε μια δήλωση για συγχρονισμό της όλης διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο αφού για να μεταφερθούν οι τιμές του 

πίνακα RR από την GPU πίσω στην CPU θα πρέπει να έχει τελειώσει όλη η 

διαδικασία υπολογισμού των τιμών του. Ο συγχρονισμός αυτός γίνεται με την 

δήλωση cudaThreadSynchronize(). Μετά τον συγχρονισμό τα δεδομένα είναι 

έτοιμα να μεταφερθούν από την GPU στην CPU. Η μεταφορά αυτή γίνεται πάλι με 

την δήλωση cudaMemcpy αναφέροντας τώρα cudaMemcpyDeviceToHost. 

Για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης και της αποδοτικότητας του κώδικα, από 

την χρήση του παραλληλισμού με CUDA, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με αυτή 

της προηγούμενης παραγράφου. Χρησιμοποιώντας την ακολουθιακή υλοποίηση 

μετράμε τον χρόνο εκτέλεσης για το ακολουθιακό τμήμα του κώδικα Ts (αυτό που 

δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί), τον χρόνο εκτέλεσης του σειριακού τμήματος που 

πρόκειται να παραλληλοποιηθεί Tpar και τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του 

προγράμματος T. Από τις μετρήσεις προέκυψαν οι παρακάτω τιμές (σε seconds): 

Ts = 0,035, Tpar = 0,226 και T = Ts + Tpar = 0,261 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το ποσοστό του υπό παραλληλισμού τμήματος (P) 

και του σειριακού τμήματος (1 – P) από τις Εξίσωσεις-2.5.1.4 και 2.5.1.5. Έτσι θα 

έχουμε Ρ = 0,865 και s = 0,134. Αντικαθιστώντας στην Εξίσωση-2.4.3 προκύπτει η 

βέλτιστη επιτάχυνση SI(7.168). Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν παραπάνω ο μέγιστος 

αριθμός παράλληλων νημάτων, με την χρήση των συγκεκριμένου αριθμού Grids και 

Blocks, θα είναι 7.168. Έτσι θα έχουμε: 
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  (     )   

 

(   )   
 
 

  
 

       
     
     

        
 

Στην συνέχεια μετράμε τον χρόνο εκτέλεσης του τμήματος που 

παραλληλίσαμε Tp (στην παράλληλη υλοποίηση). Ο χρόνος αυτός μετρήθηκε: 

Tp = 0,003 

Για να υπολογίσουμε την επιτάχυνση της παράλληλης υλοποίησης 

αντικαθιστούμε στην Εξίσωση-2.5.1.6. Έτσι θα έχουμε S(7.168) = 6,86 και 

αντικαθιστώντας στην Εξίσωση-2.5.1.7 προκύπτει η αποδοτικότητα E από την χρήση 

παραλληλισμού. Έτσι έχουμε Ε = 0,92 δηλαδή ο κώδικας που παραλληλίστηκε 

πλησιάζει στο 92% του βέλτιστου θεωρητικού παραλληλισμού. Η τιμή αυτή αγγίζει 

την μέγιστη θεωρητική. Όσες απώλειες υπάρχουν οφείλονται στο σειριακό τμήμα της 

δημιουργίας των πινάκων, γέμισμα και έλεγχο των τιμών αυτών αλλά και την χρήση 

της συνάρτησης παραγωγής τυχαίων αριθμών (rand). 
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3. Κρυπτογράφηση 

3.1 Μέθοδοι εύρεσης κρυπτογραφημένου κωδικού 

Η εύρεση ενός κρυπτογραφημένου κωδικού (Password Cracking) είναι η 

προσπάθεια ανάκτησής του από μια κρυπτογραφημένη μορφή σε μορφή κατανοητή 

για τον άνθρωπο (αλφαριθμητική μορφή). Από τότε που εμφανίστηκαν 

κρυπτογραφημένα μηνύματα γίνεται προσπάθεια για ανάκτηση του «καθαρού» 

κειμένου. Στην προσπάθεια αυτή αναπτύχθηκαν πολλές μέθοδοι. Παρακάτω θα 
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αναφερθούν οι βασικοί μόνο μέθοδοι εύρεσης κωδικών και μόνο αυτών που έχουν 

σχέση με την εφαρμογή τους σε συστήματα υπολογιστών. 

Ένας από τους βασικούς τρόπους εύρεσης του κρυπτογραφημένου κείμενου 

είναι η χρήση λεξικών. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος χρηστών 

χρησιμοποιούν απλούς κωδικούς του τύπου 123456, God, Master κ.λ.π. Οι λέξεις 

αυτές έχουν κατά καιρούς προστεθεί και συνεχίζουν να προστίθενται σε αρχεία 

κειμένου που ονομάζονται λεξικά. Τέτοια λεξικά μπορεί κάποιος να βρει πολύ 

εύκολα στο διαδίκτυο και να τα χρησιμοποιήσει με το πρόγραμμα που επιθυμεί 

(εφόσον υποστηρίζεται η χρήση τους) (Skull Security, 2006). Υπάρχουν λεξικά για 

τις περισσότερες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά κ.λ.π.). Η μέθοδος αυτή 

παρουσιάζει αδυναμία στον εντοπισμό του κωδικού, όταν αυτός διαφέρει έστω και σε 

έναν χαρακτήρα. Για παράδειγμα, αν στο λεξικό υπάρχει η λέξη «God» και ο κωδικός 

που ψάχνεται είναι «god», τότε, αν και η λέξη είναι ίδια νοηματικά, η αντίστοιχη 

κωδικοποίησή της με οποιοδήποτε αλγόριθμο κρυπτογράφησης διαφέρει κατά πολύ. 

Έτσι καθίσταται αδύνατος ο εντοπισμός της με βάση το λεξικό. Στην προσπάθεια να 

προστεθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί γραφής μιας λέξης τα λεξικά αυτά 

αυξήθηκαν κατά πολύ σε όγκο. Σημαντικό επίσης μειονέκτημα είναι ότι η ανάγνωση 

των δεδομένων γίνεται από αρχεία αποθηκευμένα σε μαγνητικό μέσο (σκληρό δίσκο), 

οι συνεχείς αναγνώσεις από το οποίο επιβραδύνουν την διαδικασία εύρεσης. Εάν η 

προς εύρεση λέξη δεν βρίσκεται μέσα στο αρχείο, αυτό τότε δεν θα βρεθεί ποτέ. Την 

χρήση λεξικών την εφαρμόζουν προγράμματα εύρεσης κωδικών όπως το John the 

Ripper (JtR, 2012), Cain and Abel (Oxidit, 2009) και L0phtCrack (LC6, 2009). 

Γνωρίζοντας την ύπαρξη τέτοιων λεξικών οι υπεύθυνοι ασφαλείας κρίσιμων 

συστημάτων ή οι περισσότερο συνειδητοποιημένοι χρήστες χρησιμοποιούν κωδικούς 

που δεν σημαίνουν τίποτε π.χ. «3F40pL@9». Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν 

λεξικά αμέσως μετά την έρευνα στο λεξικό περνάνε στην μέθοδο εύρεσης κωδικού 

ερευνώντας όλους τους κωδικούς που σχηματίζονται με όλους τους δυνατούς 

συνδυασμούς χαρακτήρων. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως Brute Force. Μπορεί να 

παραμετροποιηθεί, ώστε να αναζητά κωδικούς σχηματιζόμενους με συγκεκριμένο set 

χαρακτήρων. Για παράδειγμα μπορούν να δηλωθούν ως χαρακτήρες που περιέχει ο 

κωδικός όλοι οι εκτυπώσιμοι λατινικοί ASCII χαρακτήρες, μόνο οι λατινικοί 
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αλφαριθμητικοί χαρακτήρες κ.λ.π. (Παράρτημα-Θ). Με τη μέθοδο αυτή και εφόσον 

είμαστε σίγουροι ότι ο κωδικός απαρτίζεται από το συγκεκριμένο set χαρακτήρων ή 

δηλώνοντας όλο το δυνατό φάσμα επιτρεπόμενων χαρακτήρων, είναι σίγουρο ότι ο 

κωδικός κάποτε θα βρεθεί. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ο μεγάλος 

αριθμός συνδυασμών που πρέπει να γίνει, ο οποίος αυξάνει τον χρόνο εύρεσης του 

κωδικού. Το σύνολο των συνδυασμών που πρέπει να γίνουν δίνεται από την 

Εξίσωση-3.1.1: 

                     ∑           
     

       

 (3.1.1) 

όπου wrdln το μήκος της λέξης που ελέγχεται, pswln είναι το μέγιστο μήκος της και 

chrln το πλήθος των επιτρεπόμενων χαρακτήρων. Για παράδειγμα, αν ο κωδικός που 

ψάχνουμε έχει μέγεθος τεσσάρων χαρακτήρων και απαρτίζεται από όλους τους 

εκτυπώσιμους χαρακτήρες του πίνακα ASCII (πλήθος: 126 – 32 + 1 = 95), τότε ο 

μέγιστος αριθμός συνδυασμών που πρέπει να γίνουν θα πρέπει να είναι: 

95
1
 + 95

2
 + 95

3
 + 95

4 
= 95 + 9.025 + 857.375 + 81.450.625 = 82.317.120 

Εάν τώρα στον χρόνο δημιουργίας των συνδυασμών αυτών προσθέσουμε τον χρόνο 

μετατροπής σε κρυπτογραφημένο κείμενο και τον έλεγχο με τον κωδικό που 

αναζητάει ο χρήστης, ο χρόνος αυτός αυξάνεται κατά πολύ, ακόμα και σε γρήγορους 

αλγορίθμους κρυπτογράφησης. 

Για την βελτιστοποίηση της μεθόδου αυτής αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνικές. 

Μία τέτοια τεχνική που υπόκειται σε περιορισμούς είναι η ακριβής γνώση των 

χαρακτήρων που περιέχει ο κωδικός ή/και το μέγεθός του. Αν για παράδειγμα 

γνωρίζει κάποιος ότι ο κωδικός περιέχει μόνο αλφαβητικούς λατινικούς χαρακτήρες 

(πλήθος 32) και μέγεθος από 3-4 χαρακτήρες, τότε ο παραπάνω υπολογισμός 

τροποποιείται ως εξής: 

32
3
 + 32

4
 = 1.024 + 32.768 = 33.792 

Δηλαδή σημαντικά λιγότεροι συνδυασμοί από την προηγούμενη περίπτωση. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω εκτός από τον χρόνο δημιουργίας των 

συνδυασμών για τον σχηματισμό λέξης, απαιτείται και επιπλέον χρόνος για την 
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κρυπτογράφηση αυτής. Η πιο γρήγορη μέθοδος αυτή τη στιγμή είναι ο έλεγχος για 

τον κωδικό που ψάχνεται σε έναν πίνακα από έτοιμες κωδικοποιημένες λέξεις. Την 

τεχνική αυτή την χρησιμοποιεί το RainbowCrack Project (RainbowCrack 

Project, 2012). Σύμφωνα με αυτή ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση του λεξικού με 

τους κωδικούς που θέλει ανάλογα με τις ανάγκες του. Υπάρχουν δηλαδή λεξικά με 

λέξεις από 4-8 χαρακτήρες, με συγκεκριμένα set χαρακτήρων κ.λ.π. Τα άτομα που 

παίρνουν μέρος στην υλοποίηση αυτού το project αρχικά αποφασίζουν το μέγεθος 

των χαρακτήρων του κώδικα και το set χαρακτήρων που αυτός θα περιέχει. Κατόπιν 

εκτελούν τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που επιθυμούν και παράγουν αρχεία 

κειμένου με τη λέξη που δημιουργείται και δίπλα την κρυπτογράφησή της. Τα αρχεία 

που δημιουργούνται έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος, που πολλές φορές αγγίζει τις τάξεις 

των GB. Σε δεύτερη φάση τα αρχεία αυτά ταξινομούνται αλφαβητικά με βάση το 

κρυπτογραφημένο τους κείμενο. Έτσι το ψάξιμο του κωδικού γίνεται πολύ εύκολα 

και γρήγορα. Η μέθοδος αυτή αν και γρήγορη έχει αρκετές καθυστερήσεις κυρίως για 

μεγάλα αρχεία, όπου ο υπολογιστής θα πρέπει να κάνει επανειλημμένες προσβάσεις 

στο δίσκο. Επίσης απαιτείται πολύ μεγάλος χρόνος για τον σχηματισμό των αρχείων 

αυτών με επιπλέον επιβάρυνση λόγω των εγγραφών στον δίσκο. Γι’ αυτό και στο 

project υπάρχουν μεν πολλά σχετικά αρχεία προς κατέβασμα και χρήση, αλλά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις μεγέθους χαρακτήρων και συνδυασμών.  

 

3.2 Αλγόριθμος MD5 

Ο αλγόριθμος MD5 (Message-Digest Algorithm) δημιουργήθηκε από τον 

Ronald Rivest (1992). Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα σε 

διάφορες υλοποιήσεις κρυπτογραφίας, όπως για παράδειγμα την προστασία των 

κωδικών σε λειτουργικά συστήματα Unix-like. Βασίζεται στη δημιουργία 

κρυπτογραφημένου κωδικού σταθερού μεγέθους 128bit (16Β = 32 digit hex όπου 

2 digit hex = 8bit). 

Ο αλγόριθμος υλοποιείται με τα εξής βήματα. Αρχικά το μήνυμα προς 

κρυπτογράφηση Χ μετατρέπεται σε bit. Κάθε χαρακτήρας της λέξης Χ αναπαριστάται 
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σε 8bit που αντιστοιχούν στον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό του πίνακα ASCII 

(Παράρτημα-Θ). Έτσι, αν Χ = 123, τότε το μήνυμα σε απεικόνιση bit θα είναι: 

 

1 2 3 

00110001 00110010 00110011 

 

Η λέξη Χ θα πρέπει να αναπαρασταθεί σύμφωνα με τον αλγόριθμο 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 

 

 

Το λογικό διάγραμμα ενός κύκλου του αλγορίθμου MD5 φαίνεται στο Σχήμα-17. 
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Σχήμα-17. Αλγόριθμος MD5 

 

Ο MD5 ολοκληρώνεται σε 4 κύκλους (rounds), κάθε ένας από τους οποίους περιέχει 

16 αριθμητικές πράξεις (operations), όσα και τα βέλη του Σχήματος-17. Σε κάθε 

round παίρνουν μέρος 4 ομάδες A, B, C, D 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 Τn είναι ένας πίνακας 64 σταθερών τιμών που κάθε γύρος 

χρησιμοποιεί 16 από αυτές (4 • 16 = 64). Η αριστερή ολίσθηση ορίζεται για κάθε 

γύρο με 16 τιμές, που δηλώνουν τα bits ολίσθησης, συνολικά δηλαδή 64 μετατόπισης 

(4 • 16 = 64). Σε κάθε γύρο εκτελείται και μια συνάρτηση F με τις παρακάτω 

πράξεις 3.2.1: 

 

 (     )  (   )  (    ) 

 (     )  (   )  (    ) 

 (     )        

 (     )    (    ) 

(3.2.1) 
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όπου F, G, H, I είναι οι πράξεις που πρέπει να γίνουν σε κάθε ένα από τους 4 γύρους. 

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 αντίστοιχα. Τα A, B, C, D 

ξεκινούν αρχικά με τις παρακάτω τιμές σε δεκαεξαδική μορφή: 

A = 67452301 

B = efcdab89 

C = 98badcfe 

D = 10325476 

Όπου Σ είναι οι αθροιστές που προσθέτουν δύο μέρη για την παραγωγή ενός τρίτου 

συνολικού. Μετά το τέλος κάθε γύρου οι τιμές που προκύπτουν επανατοποθετούνται 

πίσω στα A, B, C, D. Στο τέλος του τέταρτου γύρου τα A, B, C, D θα περιέχουν την 

κωδικοποιημένη μορφή του Χ (Hash) σύμφωνα με τον αλγόριθμο MD5 με μέγεθος 

128bit (RFC 1321, 1992). 

 

3.3 Παράλληλες υλοποιήσεις του MD5 

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του MD5, γίνεται 

κατανοητό ότι ο συγκεκριμένος αλγόριθμος δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί εξ’ 

ολοκλήρου. Συγκεκριμένα η παραλληλοποίησή του αφορά ένα μόνο μικρό τμήμα της 

όλης διαδικασίας του. 

Μια μέθοδος που έχει προταθεί παραλληλίζει τους 4 κύκλους που χρειάζονται 

για την εύρεση του Hash, κάνοντας χρήση των καταχωρητών (Registers) SSE της 

CPU (εφόσον φυσικά η CPU διαθέτει SSE καταχωρητές). Στην πιο απλή μορφή η 

μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί 8 SSE καταχωρητές R0…7. Πέντε από αυτούς τους 

καταχωρητές χωρίζονται σε τέσσερεις ομάδες των 32bit. Άρα κάθε καταχωρητής θα 

περιέχει 4 • 32bit = 128bit και συνολικά θα χρειαστούν 8 • 128bit = 1KB. Οι 

περισσότεροι σύγχρονοι επεξεργαστές μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

ελάχιστες απαιτήσεις (βλ. Πίνακα-1). Στον καταχωρητή R0 αποθηκεύεται η αρχική 

ομάδα των A, B, C, D. Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του αλγορίθμου MD5 

εγγράφονται στις πρώτες θέσεις των καταχωρητών R1…4 δηλαδή το A0 στην R1.0, 
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το B0 στην R2.0, το C0 στην R3.0 και το D0 στην R4.0. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα 

του δεύτερου κύκλου Α1…D1 θα εγγραφούν στις θέσεις R1.1…4.1 κ.ο.κ. Τα 

αποτελέσματα του 4
ου

 κύκλου περιέχουν το τελικό Hash. Βρίσκονται στις θέσεις 

R1.3…4.3 και επανατοποθετούνται πίσω στις ανάλογες θέσεις του R0. Οι θέσεις των 

καταχωρητών που παραμένουν κενές, 3 καταχωρητές R5…7 χρησιμοποιούνται για 

ως προσωρινός χώρος αποθήκευσης των αποτελεσμάτων των πράξεων που χρειάζεται 

κάθε κύκλος (Σχήμα-18). 

R0.0
A

R0.1
B

R0.2
C

R0.3
D

R1.0
A0

R1.1
A1

R1.2
A2

R1.3
A3

R2.0
B0

R2.1
B1

R2.2
B3

R2.3
B4

R3.0
C0

R3.1
C1

R3.2
C2

R3.3
C3

R4.0
D0

R4.1
D1

R4.2
D2

R4.3
D3

Temp Temp Temp Temp

Temp Temp Temp Temp

Temp Temp Temp Temp

 

Σχήμα-18. Παράλληλη υλοποίηση MD5 με χρήση SSE καταχωρητών 

 

Η μέθοδος αυτή 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. Η μέθοδος αυτή βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο. 

Ανάλογες μετρήσεις που έχουν γίνει δεν έχουν δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

(Schlumberger, 2003). 
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Η μέθοδος υπολογισμού ενός MD5 Hash, αν και περιέχει αρκετά στάδια με 

αρκετές πράξεις, θεωρείται ελαφριά εργασία για έναν επεξεργαστή (πόσο μάλλον για 

έναν σύγχρονο πολυπύρηνο επεξεργαστή). Οι προσπάθειες για παραλληλισμό του 

MD5 επικεντρώνονται περισσότερο στην εύρεση του καλύτερου τρόπου 

παραλληλισμού των δεδομένων παρά στον παραλληλισμό αυτής καθεαυτής της 

διαδικασίας. Δηλαδή οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στην εύρεση της 

καλύτερης μεθόδου παραλληλισμού πολλών δεδομένων. Η βασική ιδέα των μεθόδων 

αυτών είναι ο διαχωρισμός των δεδομένων, προς υπολογισμό του Hash, σε ομάδες. 

Η πιο απλή μέθοδος είναι 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. Αν βρεθεί δίνει εντολή 

και στα υπόλοιπα νήματα για τον τερματισμό των ελέγχων. Αν όχι συνεχίζει με την 

επόμενη ομάδα. Ο αριθμός των νημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και το 

πλήθος των δεδομένων της κάθε ομάδας είναι παραμετροποιήσημος από τον 

προγραμματιστή της εφαρμογής και εξαρτάται από τις δυνατότητες του συστήματος 

(Schlumberger, 2003). 

Κάνοντας χρήση της παραπάνω μεθόδου έχουν υλοποιηθεί πολλές τεχνικές 

παραλληλισμού του MD5. Η πιο γνωστή υλοποίηση, αυτή του John the Ripper, κάνει 

χρήση τεχνικών OpenMP, MPI και GPU με υποστήριξη CUDA και OpenCL. Δίνει 

την δυνατότητα στον χρήστη στην επιλογή μία από όλες τις μεθόδους ή και 

συνδυασμό αυτών σε υβριδικά συστήματα π.χ. OpenMP με MPI ή CUDA με MPI 

κ.λ.π. (JtR, 2012). Τα υβριδικά συστήματα είναι αυτά που δίνουν τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Οι ομάδες δεδομένων διαμοιράζονται σε ένα υβριδικό σύστημα μέσω 

MPI και στην συνέχεια επεξεργάζονται με OpenMP ή CUDA (Chao-Tung, 2011, 

pp. 266-269). 

Με την χρήση των GPU ως μονάδων επεξεργασίας διαφόρων τύπων 

δεδομένων, τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. Η επεξεργασία των δεδομένων μέσω 

GPU γίνεται πολύ γρηγορότερα σε σχέση με ένα σύστημα με πολλούς πυρήνες ή ένα 

υβριδικό σύστημα με πολλούς επεξεργαστές (υπό συνθήκες). Ένα σύστημα με μια 

ισχυρή GPU π.χ. Tesla είναι πολύ φθηνότερο από ένα υβριδικό σύστημα με πολλούς 
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επεξεργαστές. Στην απλή του μορφή, γίνεται χρήση μιας GPU με έναν επεξεργαστή 

για την εύρεση των Hash. Σε μια πιο σύνθετη μορφή κάθε υπολογιστής διαθέτει 

περισσότερες από μία GPU συνδεδεμένες με έναν εσωτερικό δίαυλο π.χ. SLI 

(Scalable Link Interface). Το SLI είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε αρχικά από την 

3dfx για την ένωση των καρτών γραφικών Voodoo2. Στην συνέχεια το πρότυπο αυτό 

αποκτήθηκε και συνέχισε να αναπτύσσεται από την Nvidia. Αντίστοιχο πρότυπο 

διασύνδεσης έχει αναπτυχθεί και από την AMD και ονομάζεται CrossFireX. Ο 

προγραμματισμός τέτοιων συστημάτων γίνεται μέσω των API π.χ. CUDA. Κάθε μία 

GPU παίρνει ένα αριθμό π.χ. GPU0, GPU1 κ.λ.π. και χρησιμοποιείται όπως ακριβώς 

ένα σύστημα με πολλούς επεξεργαστές ή πυρήνες. Η πιο διαδεδομένη υλοποίηση 

τέτοιων συστημάτων είναι τα υβριδικά συστήματα με GPUs. Τα συστήματα αυτά 

διαθέτουν σε κάθε υπολογιστή μία ή περισσότερες GPUs και επικοινωνούν μεταξύ 

τους, συνήθως, μέσω MPI. Ονομάζονται GPU Clusters (συστοιχίες από GPUs) και 

αποτελούν την βάση για τα σημερινούς υπερυπολογιστές (Supercomputers, High 

Performance Computing - HPC) (Top500, 2011). Στην περίπτωση του MD5 τα 

δεδομένα οργώνονται σε ομάδες και αποστέλλονται για επεξεργασία στις GPU κάθε 

συστήματος μέσω MPI (Nguyen, 2010).  

 Όλες οι τεχνικές εύρεσης κωδικών, που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις παραπάνω παράλληλες υλοποιήσεις. Ο 

MD5 είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται κατά κόρον ως μέθοδος 

υπολογισμού της ταχύτητας επεξεργασίας των δεδομένων ενός συστήματος. Οι 

μέθοδος της χρήσης λεξικών, brute force και rainbow table, για να αποδώσουν τα 

μέγιστα, υλοποιούνται σε παράλληλα υβριδικά συστήματα που στην σημερινή τους 

μορφή χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες GPU και MPI (JtR, 2012, Oxidit, 2009, 

LC6, 2009 και RainbowCrack Project, 2012).  

Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιείται η μέθοδος Brute Force χωρίς 

κανέναν επιπλέον συμβιβασμό ως προς την γνώση του κωδικού. Κάθε υλοποίηση 

προσπαθεί να βρει τον κωδικό γνωρίζοντας μόνο ότι αυτός περιέχει εκτυπώσιμους 

χαρακτήρες του πίνακα ASCII. Το μέγεθος είναι άγνωστο και δεν γίνεται χρήση 

ιδικών λεξικών ή πινάκων Rainbow. Χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά APIs 

παραλληλισμού εκ των οποίων τα δύο (OpenMP, TPL) χρησιμοποιούν την CPU ενώ 
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το τρίτο (CUDA) την GPU (οι μέθοδοι παραλληλισμού που χρησιμοποιήθηκαν 

περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο-4). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τις μετρήσεις δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με αυτά που βρέθηκαν στο διαδίκτυο. Στις 

περισσότερες μετρήσεις δεν αναφέρεται ο τρόπο υλοποίησης που χρησιμοποιήθηκε 

(πράγμα που δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα), κάνουν χρήση λεξικών 

ή πινάκων Rainbow (μειώνοντας κατά πολύ τους χρόνους αναζήτησης του κωδικού) 

και κάνουν διάφορους συμβιβασμούς ως προς την γνώση του μεγέθους και του είδους 

του κωδικού (γνωστό μέγιστο και ελάχιστο μήκος του κωδικού). Διαφέρουν επίσης 

στον τρόπο υπολογισμού των χρόνων αναζήτησης. Για παράδειγμα οι χρόνοι που 

μετρούνται περιλαμβάνουν μόνο τους συνολικούς χρόνους υπολογισμού του MD5 

(Juric, 2008). Παρόλο που ο αλγόριθμος του MD5 δεν παραλληλίζεται αποφεύγεται η 

μέτρηση όλης της διαδικασίας παραλληλισμού (δημιουργία πίνακα, γέμισμα τιμών, 

αναζήτηση στον πίνακα, και στην περίπτωση του CUDA, μεταφορά του πίνακα από 

και προς την μνήμη της GPU). Δίνεται έτσι η εντύπωση της επίτευξης πολύ γρήγορων 

χρόνων εύρεσης. 
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4. Μεθοδολογία 

Όλα τα προγράμματα υλοποιήθηκαν με χρήση του αλγορίθμου MD5 και της 

διαδικασίας Brute Force για την εύρεση ενός κωδικού που δίνεται από τον χρήστη. 

Σύμφωνα με τον τρόπο υλοποίησης του MD5, που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3.2, ο 

αλγόριθμος δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Μπορεί όμως να παραλληλοποιηθεί η 

διαδικασία εύρεσης του κωδικού με την μέθοδο Brute Force. Για τις υλοποιήσεις με 

παραλληλισμό με χρήση της CPU χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα Multicore, 

Multithreading με SMP όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα-1. Για τις υλοποιήσεις 

με παραλληλισμό με χρήση της GPU χρησιμοποιήθηκε το ίδιο σύστημα με την κάρτα 
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γραφικών που περιγράφεται στον Πίνακα-2. Η ανάπτυξη του κώδικα έγινε σύμφωνα 

με τον Πίνακα-3. Στην περίπτωση της χρήσης της CPU ως μονάδα παραλληλισμού 

αναπτύχθηκαν δύο project. Το πρώτο project αναφέρεται στην σειριακή (απλή - 

simple) εκτέλεση του αλγορίθμου, ενώ το δεύτερο στην παράλληλη. Στην περίπτωση 

χρήσης της GPU ως μονάδας παραλληλισμού αναπτύχθηκαν επίσης δύο project. Το 

πρώτο αναφέρεται στην εκτέλεση του ελέγχου εύρεσης της θέσης του κωδικού από 

την CPU, ενώ το δεύτερο από την GPU. Σε όλες τις υλοποιήσεις ο βασικός κορμός 

του κώδικα και η όλη λειτουργικότητα ακολουθούν την ίδια λογική. 

 

4.1 Code Blocks με C 

Η υλοποίηση αυτή ήταν η πρώτη που αναπτύχθηκε. Πάνω σε αυτήν 

βασίστηκαν όλες οι άλλες υλοποιήσεις. 

4.1.1 Απλή εκτέλεση 

Το πρόγραμμα αρχικά ζητάει από τον χρήστη να δώσει έναν κωδικό σε μορφή 

αλφαριθμητική. Ο κωδικός που δίνεται είναι αυτός που αναζητάει το πρόγραμμα, για 

να μαντέψει. Πρακτικά ο κώδικας αυτός θα έπρεπε να δοθεί υπό μορφή Hash σε 

δεκαεξαδική μορφή. Για να δώσει όμως ο χρήστης τον κωδικό σε μια τέτοια μορφή 

θα πρέπει να βρει με κάποιον τρόπο τον αντίστοιχο κωδικό Hash. Υπάρχουν πολλά 

προγράμματα ή/και ιστοσελίδες που κάνουν μετατροπή ενός κωδικού από 

αλφαριθμητική μορφή σε δεκαεξαδική μορφή. Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν θα ήταν 

πρακτικό και επειδή ο ρόλος των προγραμμάτων ήταν οι μετρήσεις και όχι ένα 

προϊόν αποκρυπτογράφησης κωδικών, επιλέχθηκε η εισαγωγή του κωδικού σε 

αλφαριθμητική μορφή από τον χρήστη. Άλλωστε ο αλγόριθμος μετατροπής σε Hash 

υπήρχε στον κώδικα. Το πρόγραμμα, αφού μετατρέψει τον κωδικό από 

αλφαριθμητική μορφή σε δεκαεξαδική μορφή, ξεκινάει ένα τεστ του συστήματος για 

περίπου ένα λεπτό. Αμέσως μετά ξεκινάει την διαδικασία Brute Force για την εύρεση 

του κωδικού που έδωσε ο χρήστης. Η κύρια συνάρτηση θα έχει την παρακάτω μορφή 

σε ψευδοκώδικα: 
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Main () 

{ 

 Read usr_psw;  

 usr_hash = Compute_Hash (usr_psw); 

 MD5Test (big_psw, time); 

 MD5BruteForce (usr_psw, time); 

} 

 

Στο τεστ του ενός λεπτού (MD5Test) εκτελείται ο ίδιος ακριβώς κώδικας που 

χρησιμοποιείται στη μέθοδο Brute Force. Το πρόγραμμα αναζητάει έναν υποθετικό 

κωδικό μεγάλου μήκους, 8 ή 16 χαρακτήρων, μέσα σε ένα λεπτό εκτελώντας τις ίδιες 

εντολές της συνάρτησης Brute Force. Πρακτικά με το σύστημα που έγιναν οι 

μετρήσεις και με όλα τα σημερινά συστήματα είναι αδύνατο να βρεθεί ένας κωδικός 

των 8 χαρακτήρων μέσα σε ένα λεπτό. Ο ρόλος του τεστ είναι να συλλέξει στοιχεία 

για το πόσους συνδυασμούς μπορεί να επιτελέσει η CPU μέσα σε ένα λεπτό 

(combinations/sec), ακολουθώντας έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο υλοποίησης. Η 

μέτρηση αυτή επιστρέφεται στο κυρίως πρόγραμμα, ώστε να χρησιμοποιηθεί από την 

Brute Force για τον υπολογισμό των μέγιστων χρόνων ολοκλήρωσης όλων των 

συνδυασμών για κάθε χ-μήκος κωδικού. Η συνάρτηση MD5Test θα έχει την 

παρακάτω μορφή σε ψευδοκώδικα: 

 

MD5Test (big_psw, time) 

{ 

 while (!pswln && !correct && !sec)  

 { 

  <Brute_Force_code>; 

 } 

 Display combinations_per_sec; 

} 

 

Το πρόγραμμα στη συνέχεια μεταφέρεται στη συνάρτηση Brute Force. Η 

συνάρτηση αυτή δημιουργεί κωδικούς σε αλφαριθμητική μορφή με χρήση 

χαρακτήρων που ορίζονται στο πρόγραμμα από τις σταθερές asciistart και 

asciiend. Αρχικά δημιουργεί όλους τους συνδυασμούς για μήκος ενός χαρακτήρα, 

στη συνέχεια για μήκος δύο χαρακτήρων κ.λ.π. Η διαδικασία σταματάει, όταν βρεθεί 

ο κωδικός ή όταν τελειώσουν όλοι οι συνδυασμοί. Το μήκος των κωδικών δηλώνεται 
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από την pswln. Στην συνάρτηση για τον έλεγχο του συστήματος προστίθεται μία 

ακόμα παράμετρος για το αν ο χρόνος υπερβεί το ένα λεπτό. Για κάθε ένα κωδικό που 

δημιουργείται το πρόγραμμα τον μετατρέπει σε Hash σε δεκαεξαδική μορφή. Για την 

μετατροπή αυτή καλείται η συνάρτηση MD5String. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος αν 

το Hash που επιστράφηκε από την MD5String είναι ίδιο με το Hash που δόθηκε στην 

Brute Force. Αν δεν είναι ίδιο, τότε συνεχίζει με τον επόμενο συνδυασμό, 

διαφορετικά τερματίζει ο βρόχος επανάληψης. Η όλη διαδικασία δημιουργίας Hash 

και ελέγχου με το αρχικό είναι σειριακή. Στο τέλος εμφανίζονται τα τελικά 

αποτελέσματα με το αν βρέθηκε ή όχι ο κωδικός, πότε άρχισε (Starting) και πότε 

τελείωσε (Finished) η όλη διαδικασία, ο χρόνος εκτέλεσης (Time elapsed), πόσοι 

συνδυασμοί επιτεύχθηκαν συνολικά (Total combinations) και πόσοι συνδυασμοί 

έγιναν ανά δευτερόλεπτο (Combinations/sec). Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν για 

τις περαιτέρω συγκρίσεις. Σε κάθε κύκλο ελέγχου για χ-μήκος κωδικών εμφανίζονται 

πληροφορίες για το πόσοι συνδυασμοί πρέπει να γίνουν (Estimation max 

combinations), πότε αρχίζει χρονικά ο έλεγχος κάθε χ-μήκους κωδικών (Starting), 

πότε περίπου αναμένεται να τελειώσει η ολοκλήρωση των συνδυασμών των χ-μήκους 

κωδικών (Estimation max time) και το πότε τελικά τελειώνει (Finished). Η 

συνάρτηση MD5BruteForce θα έχει την παρακάτω μορφή σε ψευδοκώδικα: 

 

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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Οι χρόνοι μετρούνται στο σύστημα με συναρτήσεις της γλώσσας C που 

επιστρέφουν τον μετρούμενο χρόνο σε δευτερόλεπτα. Στο πρόγραμμα υπάρχει 

βοηθητική συνάρτηση (convertSec) για τη μετατροπή των δευτερολέπτων (sec) σε 

χρόνια (Y), μήνες (M), εβδομάδες (W), μέρες (D), ώρες (h), λεπτά (m) και δευτερόλεπτα 

(sec). Επίσης υπάρχει βοηθητική συνάρτηση (MD5Print) για την μετατροπή του 

Hash που δίνει ο αλγόριθμος MD5, σύμφωνα με το RFC 1321, σε μορφή δεκαεξαδική 

κατανοητή για τον άνθρωπο. 

Ο υπόλοιπος κώδικας που χρησιμοποιήθηκε αφορά την υλοποίηση του MD5, 

όπως αυτή περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3.2 και δόθηκε από στο RFC 1321. Επειδή η 

υλοποίηση του RFC 1321 αφορούσε παλιότερους compilers, έγιναν οι απαραίτητες 

αλλαγές/τροποποιήσεις, ώστε να δουλεύει απροβλημάτιστα στην έκδοση GCC 4.5.2. 

Ολόκληρη η υλοποίηση βρίσκεται στο Παράρτημα-Α. 

4.1.2 Εκτέλεση με OpenMP 

Για την εκτέλεση του κώδικα με OpenMP το πρόγραμμα μεταγλωττίζεται 

ξεχωριστά. Τα τμήματα που αναφέρονται στη γλώσσα C μεταγλωττίζονται με τον gcc 

compiler. Όσα αναφέρονται σε παράλληλο προγραμματισμό μεταγλωττίζονται με την 

χρήση της επιπλέον δήλωσης για υποστήριξη των OpenMP βιβλιοθηκών. 

Ακολουθώντας την ίδια μέθοδο με την σειριακή εκτέλεση παραλληλίζουμε τη 

διαδικασία με χρήση του OpenMP. Τα τμήματα που παραλληλίστηκαν βρίσκονται 

στις συναρτήσεις MD5Test και MD5BruteForce. Στα τμήματα αυτά αντί να στέλνουμε 

έναν-έναν τους κωδικούς, σειριακά, για μετατροπή και έλεγχο του Hash, τους 

στέλνουμε παράλληλα. Η παραλληλοποίηση θα πρέπει να οριστεί με βάση των 

αριθμό των επεξεργαστών. Έτσι ορίζουμε ότι ο αριθμός των νημάτων που θα 

δημιουργηθούν (threadsn) θα ισούται με τον αριθμό των επεξεργαστών 

(omp_get_num_procs). Στην περίπτωσή μας θα δημιουργηθούν 8 παράλληλα νήματα. 

Συνολικά θα δημιουργηθούν Ν δεδομένα που θα ισούνται με chunk • threadsn. Το 

chunk ορίζεται ως το asciiend – asciistart + 1. Στην περίπτωση που ελέγχθηκε, 

ορίζονται Ν δεδομένα μεγέθους 8 • 95 = 760, τα οποία θα διοχετευθούν για 

παράλληλη εκτέλεση ανά 95 (chunk) σε 8 νήματα (threadsn), όσοι δηλαδή και οι 

επεξεργαστές της CPU. Το μέγεθος asciiend - asciistart + 1 δηλώνει στην 

ουσία το πλήθος των συνδυασμών που πρέπει να γίνουν για μήκος κωδικού 1. Όλοι οι 
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επόμενοι συνδυασμοί για τα υπόλοιπα μήκη κωδικών θα είναι πολλαπλάσια του 

μεγέθους asciiend – asciistart + 1. Θα πρέπει να προσεχθεί, ώστε να μην 

δημιουργεί καθυστερήσεις στην εκτέλεση λόγω μικρού ή πολύ μεγάλου όγκου 

δεδομένων. Επίσης, όπως παρατηρήθηκε από τις μετρήσεις, αυξάνοντας περισσότερο 

το μέγεθος του chunk πετυχαίνουμε ίδια ή και χειρότερα αποτελέσματα. Έτσι 

επιλέγουμε τη μικρότερη δυνατή τιμή για τα μέγιστα αποτελέσματα. Μεγάλο ρόλο 

παίζει και ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου. Στην περίπτωσή μας ο MD5 

εκτελείται αρκετά γρήγορα για την παραγωγή ενός μεμονωμένου Hash. Ολόκληρη η 

υλοποίηση βρίσκεται στο Παράρτημα-Β. Η συνάρτηση MD5BruteForce, με τις 

προσθήκες για παραλληλισμό με OpenMP, θα έχει την παρακάτω μορφή σε 

ψευδοκώδικα (με το ίδιο τρόπο παραλληλίζουμε και την διαδικασία της συνάρτησης 

MD5Test): 

 

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>; 

} 

 

Η δήλωση #pragma omp parallel private(chk,psw,md5psw) ορίζει την 

αρχή ενός παράλληλου τμήματος, κατά το οποίο οι μεταβλητές που δηλώνονται στο 

private θα είναι ιδιωτικές για κάθε νήμα που θα δημιουργηθεί. Όλες οι υπόλοιπες 

μεταβλητές, που δεν δηλώνονται ως ιδιωτικές, θεωρούνται εξ ορισμού ως public, 
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κοινές δηλαδή σε προς χρήση από όλους. Οι δείκτες των βρόχων επανάληψης 

θεωρούνται εξ ορισμού ως private και δεν χρειάζεται να δηλωθούν. Το τμήμα κώδικα 

που δηλώνεται μέσα στην περιοχή #pragma omp parallel θα διοχετευτεί για 

παράλληλη εκτέλεση στους 8 πυρήνες που διαθέτει το σύστημά μας. 

Στη συνέχεια δηλώνουμε μέσα στο τμήμα #pragma omp parallel την 

απαιτούμενη εντολή για παραλληλισμού του βρόχου for: #pragma omp for 

schedule (dynamic,chunk) nowait. Σύμφωνα με την δήλωση αυτή οι 

επαναλήψεις του βρόχου θα διοχετευθούν δυναμικά προς εκτέλεση ανά την τιμή του 

chunk στους πυρήνες του συστήματος. Αν για παράδειγμα πρέπει να εκτελεστούν 100 

επαναλήψεις, το chunk έχει δηλωθεί 10 και οι διαθέσιμες πυρήνες του συστήματος 

είναι 5, τότε κάθε πυρήνας θα πάρει 2 φορές από 10 επαναλήψεις. Το πότε θα 

τελειώσει ένας πυρήνας με την δουλειά που του ανατέθηκε, δεν είναι γνωστό. Με την 

δήλωση nowait, κάθε πυρήνας που τελειώνει την εργασία με το σετ που έχει να 

επιτελέσει, αναλαμβάνει το επόμενο. Αν η δήλωση αυτή απουσιάζει, τότε ο πυρήνας 

που απελευθερώνεται από το φόρτο εργασίας περιμένει όλους τους υπόλοιπους για να 

τελειώσουν, ώστε να αναλάβει το επόμενο σετ. Η κατανομή των εργασιών στους 

πυρήνες γίνεται δυναμικά με την δήλωση dynamic. Αυτό σημαίνει ότι το OpenMP 

βλέπει κάθε φορά ποιοι πυρήνες είναι διαθέσιμοι και κάνει την ανάθεση των 

εργασιών την κάθε στιγμή. Αν αντ’ αυτού δηλωθεί static τότε, το ποια σετ θα 

αναλάβει κάθε πυρήνας προκαθορίζονται από την αρχή. Εκτός από παραλληλισμό 

του βρόχου for υποστηρίζεται και παραλληλισμός σε βρόχους επανάληψης while. 

Μέσα στο τμήμα #pragma omp for schedule (dynamic,chunk) nowait 

ορίζουμε ένα τμήμα κώδικα ο οποίος θα πρέπει να εκτελεστεί από ένα νήμα κάθε 

φορά. Τα τμήματα αυτά είναι κρίσιμης σημασίας και δηλώνονται με #pragma omp 

critical. Το τμήμα αυτό δημιουργεί τον επόμενο αλφαριθμητικό κωδικό. Περιέχει 

έναν βρόχο επανάληψης του οποίου οι δείκτες θα πρέπει να είναι προσπελάσιμοι 

κάθε φορά από ένα μόνο νήμα. Ο παραλληλισμός ενός τέτοιου βρόχου δεν προσφέρει 

καμία επιτάχυνση στον κώδικα και γι’ αυτό δεν υλοποιήθηκε. Η υλοποίησή του με 

παράλληλο τρόπο θα αύξανε την πολυπλοκότητα του όλου προγράμματος.  
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4.2 Visual Studio με C# 

Η υλοποίηση σε Visual Studio με χρήση της CPU έγινε με χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού C# και ο παραλληλισμός με χρήση της TPL. 

4.2.1 Απλή εκτέλεση 

Η λογική που ακολουθήθηκε ήταν παρόμοια με τις υλοποιήσεις του Code 

Blocks. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν οι έτοιμες συναρτήσεις μετατροπείς ενός κωδικού 

σε MD5, που δίνονται από την ίδια την Microsoft για την C#. Οι χρόνοι εκτέλεσης 

που μετρήθηκαν ήταν πολύ μεγάλοι για την απλή εκτέλεση, πράγμα που απαγόρευε 

την συνέχεια στην παράλληλη υλοποίηση. Σύμφωνα με τις συναρτήσεις αυτές, η 

συνάρτηση MD5String που μετέτρεπε ένα κωδικό από αλφαριθμητική μορφή σε Hash 

σε δεκαεξαδική μορφή υλοποιούνταν ως εξής: 

 

static string MD5String(string input, MD5 md5Hash) 

        {    

// Convert the input string to a byte array and compute the md5passw.             

   byte[] data = md5Hash.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(input)); 

//Create a new Stringbuilder to collect the bytes and create a string 

            StringBuilder sBuilder = new StringBuilder(); 

 // Loop md5passw byte and format each one as a hexadecimal string.             

            for (int i = 0; i < data.Length; i++) 

                sBuilder.Append(data[i].ToString("x2"));  

//Convert System.Byte.ToString and System.Text.StringBuilder.Append()                                       

           return sBuilder.ToString(); // Return hexadecimal string. 

         } 

 

Η εκτέλεση αυτή έδωσε 190.000c/s. Η τιμή αυτή είναι πολύ μικρή 

συγκρινόμενη με την απλή εκτέλεση του κώδικα που ήταν γραμμένος σε C και Code 

Blocks. Κάτι τέτοιο οδηγεί τον προγραμματιστή στην εύρεση πιθανών σημείων 

καθυστέρησης στον κώδικα. Τέτοια εργαλεία ελέγχου του κώδικα είναι οι Profilers. 

Το Visual Studio διαθέτει ένα τέτοιο εργαλείο. Τρέχοντας το Code Profiling του 

Visual Studio, με επιλογή εύρεσης των χρόνων εκτέλεσης των συναρτήσεων, 

εντοπίζουμε τις πιθανές καθυστερήσεις (Σχήμα-19). Η όλη διαδικασία βασίζεται στην 

λογική της μέτρησης των χρόνων εκτέλεσης, της διόρθωσης του κώδικα και της 

εκτέλεσης ξανά του Code Profiling για εκ νέου έλεγχο των χρόνων. 
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Σχήμα-19. Warning-1 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εντοπίζουμε το προβληματικό κομμάτι στην κλήση 

της συνάρτησης MD5String για μετατροπή του κωδικού σε Hash. Η συνάρτηση αυτή 

καταναλώνει το 80% του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος. Αμέσως 

από κάτω εμφανίζονται οι πιο χρονοβόρες συναρτήσεις. Στη δεύτερη και Τρίτη θέση 

εντοπίζονται οι συναρτήσεις μετατροπής Byte σε String και επανασχεδιασμού του 

String, StringBuilder που είναι απαραίτητες για την παραγωγή του Hash. Οι 

καθυστερήσεις λοιπόν εντοπίστηκαν στο παρακάτω τμήμα κώδικα: 

 

      StringBuilder sBuilder = new StringBuilder(); 

      sBuilder.Append(data[i].ToString("x2")); 

 return sBuilder.ToString(); 
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 Αλλάζοντας το παραπάνω τμήμα του κώδικα, ώστε να αποφύγουμε τις χρονοβόρες 

συναρτήσεις, χρησιμοποιούμε την BitConverter, ανάλογης λειτουργικότητας. Έτσι 

θα έχουμε: 

 

// Convert Byte data to hex string and remove "-"                        

      return BitConverter.ToString(data).Replace("-", "").ToLower();  

 

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε 220.000c/s, αρκετά παραπάνω από την 

προηγούμενη κατάσταση αλλά πολύ χαμηλά σε σχέση με την υλοποίηση του Code 

Blocks.  

Εκτελώντας ξανά το Code Profiling έχουμε τα αποτελέσματα του 

Σχήματος-20. 

 

 

Σχήμα-20. Warning-2 
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Το Hot Path δείχνει πάντα τις τέσσερεις πρώτες χρονοβόρες συναρτήσεις. Στην 

περίπτωσή μας εντόπισε την MD5Test η οποία διαθέτει τον ίδιο κώδικα με την 

MD5String, αλλά λίγο περισσότερο επιβαρημένο λόγω των επιπλέον ελέγχων για τον 

περιορισμό στον χρόνο εκτέλεσης στο ένα λεπτό. Παρατηρώντας τον χρόνο κλήσης 

των συναρτήσεων εντοπίζουμε ότι το μόνο κομμάτι που μπορούσε να αλλαχθεί είναι 

η συνάρτηση BitConverter που μόλις προσθέσαμε. Παρουσιάζει σημαντικά 

μικρότερο χρόνο εκτέλεσης από αυτές που αντικατέστησε αλλά και πάλι δημιουργεί 

καθυστερήσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι καθυστερήσεις αυτές μπορεί να οφείλονται 

στην επιπλέον διεργασία που επιτελούν οι δηλώσεις Replace και ToLower. Το Hash 

όπως δίνεται από τις συναρτήσεις της C#, είναι με κεφαλαία γράμματα και 

διαχωρισμένο με παύλες. Η εξ ορισμού μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως είναι με 

μικρά γράμματα και ενοποιημένους χαρακτήρες. Στην προσπάθειά μας να 

δημιουργήσουμε ένα κοινώς αποδεκτό στην εμφάνιση Hash, χρησιμοποιήσαμε τις 

παραπάνω συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις αυτές αφορούν την μορφοποίηση και δεν 

θεωρούνται σημαντικές στην υλοποίηση του όλου προγράμματος. Όπως φαίνεται από 

το Σχήμα-20 οι καθυστερήσεις εντοπίζονται τώρα, πιθανός, στο τμήμα κώδικα: 

 

 .Replace("-","").ToLower() 

 

Όπως ειπώθηκε, το τμήμα αυτό του κώδικα αφορά τον τρόπο εμφάνισης και μπορεί 

να παραλειφθεί ώστε να πετύχουμε καλύτερους χρόνους. Απομακρύνοντας λοιπόν το 

κομμάτι αυτό πετυχαίνουμε 280.000c/s. Έτσι ο κώδικας τροποποιείται ως εξής: 

 

static string MD5String(string input, MD5 md5Hash)        {    

// Convert the input string to a byte array and compute the md5passw.             

   byte[] data = md5Hash.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(input)); 

//Create a new Stringbuilder to collect the bytes and create a string 

            StringBuilder sBuilder = new StringBuilder(); 

// Loop md5passw byte and format each one as a hexadecimal string.             

            for (int i = 0; i < data.Length; i++) 

                sBuilder.Append(data[i].ToString("x2"));  

//Convert System.Byte.ToString and System.Text.StringBuilder.Append()                            

           // Return the hexadecimal string. 

           return BitConverter.ToString(data); 

         } 
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Τρέχοντας για μια ακόμα φορά το Code Profiling παρατηρούμε ότι ο κώδικας 

που αναπτύχθηκε δεν επιδέχεται καμία επιπλέον βελτίωση (Σχήμα-21).  

 

 

Σχήμα-21. Κανένα Warning 

 

Από τις παραπάνω υλοποιήσεις συμπεραίνουμε ότι οι υλοποίηση που 

βασίζεται στις έτοιμες συναρτήσεις μετατροπής σε MD5 Hash, όπως αυτές δίνονται 

από την Microsoft, δεν μπορούν να δώσουν ανταγωνιστικά αποτελέσματα. Οι τιμές 

πάντα συγκρίνονται με την υλοποίηση σε Code Blocks και παρουσιάζονται στο 

Κεφάλαιο-5. Δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε πού ακριβώς βρίσκονται οι 

καθυστερήσεις αυτές, γιατί ο κώδικας υλοποίησης των συναρτήσεων της Microsoft 

είναι κλειστός. Η λύση στο θέμα αυτό δόθηκε υλοποιώντας εκ νέου τον κώδικα του 

MD5 σύμφωνα με το RFC 1321 για C#. Τα ονόματα των συναρτήσεων διατηρήθηκαν 

τα ίδια, ώστε να μην υπάρχουν συγχύσεις. Τα αντίστοιχα header files και οι 

υλοποιήσεις τους βρίσκονται τώρα στα αρχεία helper.cs και MD5.cs. Ολόκληρη η 

υλοποίηση βρίσκεται στο Παράρτημα-Γ. Ο ψευδοκώδικας της συγκεκριμένης 
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υλοποίησης είναι ίδιος με τον αντίστοιχο σε Code Blocks και γλώσσα 

προγραμματισμού C. Το μόνο που αλλάζει είναι η σύνταξη των εντολών και η δομή 

του προγράμματος σε κλάσεις. 

4.2.2 Εκτέλεση με TPL 

Στην περίπτωση της TPL δεν χρειάζεται ξεχωριστή μεταγλώττιση του κώδικα. 

Οι ρουτίνες παραλληλισμού παρέχονται εγγενώς στο .NET Framework, χωρίς να 

χρειάζεται καμία απολύτως προσθήκη δήλωσης στην διαδικασία του compiler. 

Χρησιμοποιώντας την υλοποίηση με τον αλγόριθμο MD5, τροποποιημένο για 

C#, παραλληλοποιούμε την διαδικασία εύρεσης του Hash με TPL. Ορίζουμε και πάλι, 

όπως και στην περίπτωση του OpenMP, τα στοιχεία παραλληλισμού chunk, 

threadsn και Ν. Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία όπως και στο OpenMP, ώστε 

να έχουμε άμεσα συγκρίσιμα αποτελέσματα, ορίζουμε το chunk ίσο με 

ascciend - asciistart + 1, το threadsn ίσο με τον αριθμό των επεξεργαστών 

(Environment.ProcessorCount) και το Ν ίσο με γινόμενο του chunk με το 

threadsn. Δημιουργούμε και πάλι Ν δεδομένα μεγέθους 8 • 95 = 760, τα οποία θα 

διοχετευθούν για παράλληλη εκτέλεση ανά 95 (chunk) σε 8 threads (threadsn) όσοι 

δηλαδή και οι επεξεργαστές της CPU. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε το μέγεθος αυτό 

για το chunk είναι αφενός η άμεση σύγκριση με την υλοποίηση με OpenMP και 

αφετέρου οι λόγοι που αναφέρθηκαν και στο Κεφάλαιο-4.1.2. Στην περίπτωση της 

TPL ο προγραμματιστής δεν έχει πλήρη έλεγχο των νημάτων. Με μια πιο προσεκτική 

ματιά στα νήματα, όπως καταγράφονται από το Task Manager των Windows και το 

Resource Monitor, μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα νήματα ανοίγουν και κλείνουν 

σύμφωνα με έναν αλγόριθμο της Microsoft. Ο αλγόριθμος αυτός κρίνει πότε και πόσα 

νήματα θα πρέπει να ανοίξουν. Λεπτομερώς οι μετρήσεις αυτές παρουσιάζονται στο 

Κεφάλαιο-5.2. Ολόκληρη η υλοποίηση βρίσκεται στο Παράρτημα-Δ. 

Η συνάρτηση MD5BruteForce, με τις προσθήκες για παραλληλισμό με TPL, 

θα έχει την παρακάτω μορφή σε ψευδοκώδικα (με το ίδιο τρόπο παραλληλίζουμε και 

την διαδικασία της συνάρτησης MD5Test): 
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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>; 

} 

 

Στην περίπτωση της TPL χρησιμοποιήθηκε διαφορετική λογική 

παραλληλισμού σε σχέση με το OpenMP. Η περιοχή της δημιουργίας του επόμενου 

κωδικού, προς δημιουργία Hash, θα πρέπει να εκτελείται από ένα νήμα κάθε φορά. 

Γι’ αυτό και στο OpenMP δηλώθηκε μέσα σε περιοχή ορισμένη ως critical. Στην 

TPL δεν υπάρχει αντίστοιχη δήλωση περιορισμού εκτέλεσης μιας περιοχής από ένα 

μόνο νήμα την κάθε φορά. 

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, δημιουργούμε ένα πίνακα psw με Ν 

κάθε φορά δεδομένα (όπου το Ν έχει δηλωθεί όπως παραπάνω). Στη συνέχεια 

ξεκινάμε το παράλληλο τμήμα. Ο πιο εύκολος τρόπος δημιουργίας παράλληλων 

τμημάτων στην TPL είναι η δημιουργία παράλληλων περιοχών, Partinion, με την 

δήλωση Parallel.ForEach(Partitioner.Create(0, N, chunk), range =>. Η 

δήλωση αυτή ορίζει παράλληλα τμήματα που δηλώνονται με κάποιο όνομα, όπως το 

range. Ορίζει επίσης ότι θα εκτελεστεί ένα βρόχος επανάληψης for που θα 

εκτελεστεί με τιμές από 0 έως Ν αυξανόμενες ανά 1 κάθε φορά. Οι επαναλήψεις θα 

διοχετευθούν προς εκτέλεση στους πυρήνες ανά chunk.  
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Μέσα στον παράλληλο βρόχο επανάληψης ορίζεται η for με τις επαναλήψεις 

που δηλώθηκαν στις τιμές του Parallel.ForEach. Εκεί για κάθε τιμή του πίνακα psw 

δημιουργείται το ανάλογο Hash το οποίο ελέγχεται με αυτό που δόθηκε από τον 

χρήστη. Εάν βρεθεί η διαδικασία σταματάει διαφορετικά συνεχίζει με το επόμενο. 

Όλες οι μεταβλητές στο παράλληλο τμήμα που ορίζεται από την TPL είναι εξ 

ορισμού διαμοιραζόμενες όπως και στο OpenMP. Δεν υπάρχει δήλωση για private 

μεταβλητές γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την χρήση των 

μεταβλητών. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε μια μεταβλητή από ταυτόχρονη χρήση 

της από πολλά νήματα, ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μεταβάλλουμε την τιμή της 

αφού πρώτα την κλειδώσουμε με την εντολή Interlocked (όπως αναφέρθηκε και 

στο Κεφάλαιο-2.5). Η δήλωση αυτή όμως δημιουργεί πολλές καθυστερήσεις στον 

χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος γι’ αυτό καταφεύγουμε τις περισσότερες φορές 

σε άλλες προγραμματιστικές μεθόδους. 

Στην περίπτωση του OpenMP ήμασταν σίγουροι ότι αν για παράδειγμα πρέπει 

να εκτελεστούν 100 επαναλήψεις, το chunk έχει δηλωθεί 10 και οι διαθέσιμες 

πυρήνες του συστήματος είναι 5, τότε κάθε πυρήνας θα πάρει 2 φορές από 10 

επαναλήψεις. Στην TPL κάτι τέτοιο δεν είναι προφανές γιατί ο αριθμός των 

διαθέσιμων πυρήνων μεταβάλλεται κάθε φορά από την ίδια την βιβλιοθήκη. Συνήθως 

η TPL αφήνει έναν επεξεργαστή ανενεργό, για κάποιο διάστημα, ώστε να ελέγχει 

όλους τους άλλους. Έτσι μεταβάλλεται και ο αριθμός των νημάτων αφαιρώντας 

πλήρως την δυνατότητα ελέγχου τους από τον προγραμματιστή και μειώνοντας τις 

περισσότερες φορές την ταχύτητα εκτέλεσης του κώδικα. 

 

4.3 Visual Studio με CUDA C 

Η υλοποίηση αλγορίθμων με χρήση GPU είναι διαφορετική. Ακολουθεί την 

λογική ότι όλα θα πρέπει να είναι πίνακες. Για την υλοποίηση του αλγορίθμου έγινε 

προσπάθεια και κρατήθηκε ο σκελετός του προγράμματος ίδιος με τις προηγούμενες 

υλοποιήσεις. Στην περίπτωση προγραμματισμού με CUDA χρησιμοποιήθηκε 

κώδικας γραμμένος σε C και κάποια μικρά τμήματα σε C++. Το ίδιο περιβάλλον 

ανάπτυξης του CUDA προσφέρει την δυνατότητα αυτή, χαρακτηρίζοντας όλο το 
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ρεπερτόριο εντολών, μαζί με τις δηλώσεις για εκτέλεση τμημάτων στην GPU, 

CUDA C. Ο κώδικας μεταγλωττίζεται από ξεχωριστό compiler. Στην ουσία 

μεταγλωττίζονται όλα τα τμήματα κώδικα που αναφέρονται στην CPU, με τον 

compiler της Microsoft και όσα αναφέρονται στην GPU, με το compiler της Nvidia. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα τμήματα που πρόκειται να εκτελεστούν από την 

GPU να βρίσκονται σε αρχείο με κατάληξη .cu και τα υπόλοιπα, που εκτελούνται από 

την CPU, να διαθέτουν κατάληξη .c. Ο κώδικας για την υλοποίηση του MD5 είναι 

ίδιος με αυτόν της περίπτωσης του Code Blocks, χωρισμένος δηλαδή σε αρχεία 

header και τις υλοποιήσεις αυτών. Ο σχεδιασμός αυτός όμως αποδείχθηκε 

προβληματικός και έτσι υλοποιήθηκε όλος σε ένα μόνο αρχείο τύπου .cu. Οι 

αντίστοιχες κλάσεις, μέθοδοι και συναρτήσεις τροποποιήθηκαν εξολοκλήρου ώστε να 

δουλεύουν πλέον με τον compiler της Microsoft και να είναι συμβατές με CUDA C. 

Στην περίπτωση της υλοποίησης με CUDA και τα δύο project που αναπτύχθηκαν 

αφορούν παράλληλη επεξεργασία, αφού δεν έχει νόημα η χρήση της GPU για 

σειριακή εκτέλεση αλγορίθμων. 

4.3.1 Εύρεση θέσης κωδικού από CPU 

Όπως και στις περιπτώσεις παραλληλισμού με OpenMP και TPL, έτσι και 

στην περίπτωση του CUDA, θα πρέπει να οριστούν κάποιες μεταβλητές για την 

παραλληλοποίηση. Τα δεδομένα θα είναι τοποθετημένα σε πίνακες. Το μέγεθος του 

πίνακα ορίζεται από την μεταβλητή Ν και ορίζεται με τιμές 1.048 ή 2.048 (οι 

επιτρεπόμενες τιμές ορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα-7). Το πραγματικό μέγεθος 

των πινάκων με τα δεδομένα είναι Ν x Ν (δισδιάστατος πίνακας). Aν αναλογιστούμε 

ότι τα δεδομένα είναι τύπου string, που στην C ορίζεται ως πίνακας χαρακτήρων, 

καταλήγουμε σε τρισδιάστατο πίνακα. Οι πίνακες τριών διαστάσεων είναι εφικτοί 

από το περιβάλλον CUDA αλλά είναι δύσκολοι στον χειρισμό τους. Γι’ αυτό 

μετασχηματίζουμε την όλη λειτουργία, ώστε να έχουμε ένα μονοδιάστατο πίνακα 

μεγέθους Ν • Ν • pswln. Το blocksize καθορίζεται επίσης από το αρχείο excel του 

Παραρτήματος-Η και ορίζεται με τιμές 16 ή 32. 

Το πρόγραμμα περιέχει κώδικα που εκτελείται από την CPU, από την GPU ή 

και από τις δύο μαζί. Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει καμία σημείωση στον 

ορισμό της συνάρτησης. Στην δεύτερη περίπτωση η συνάρτηση σηματοδοτείται με 
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την ένδειξη __device__. Στην τρίτη περίπτωση η συνάρτηση σηματοδοτείται με την 

ένδειξη __global__. Όταν μια συνάρτηση δηλώνεται με __global__ σημαίνει ότι 

μπορεί να κληθεί από την CPU. Μια όμως συνάρτηση που δηλώνεται ως __device__ 

βρίσκεται προς εκτέλεση στην GPU και μπορεί να κληθεί μόνο από αντίστοιχες 

συναρτήσεις ή συναρτήσεις τύπου __global__. Για παράδειγμα η συνάρτηση 

MD5String δηλώνεται ως __global__ και όλες οι συναρτήσεις υλοποίησης του MD5 

δηλώνονται ως __device__. Με τον τρόπο αυτό όλος ο αλγόριθμος υπολογισμού του 

MD5 γίνονται εξολοκλήρου από την GPU. Ο κώδικας που εκτελείται σε συναρτήσεις 

που δηλώνονται με __global__ ονομάζεται kernel. 

Τα δεδομένα λοιπόν θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πίνακες μεγέθους 

Ν x Ν x pswln. Το πρόγραμμα τώρα θα παράγει όλους τους συνδυασμούς που 

απαιτούνται, ώστε να γεμίσει ο πίνακας με τους κωδικούς σε αλφαριθμητική μορφή 

και στη συνέχεια θα καλεί την συνάρτηση μετατροπής αυτών σε Hash στην GPU. Για 

να μπορέσει να εκτελεστεί κάτι στην GPU, θα πρέπει πρώτα να μεταφερθούν τα 

δεδομένα από την μνήμη του συστήματος στην μνήμη της GPU. Η μεταφορά τιμών 

από το σύστημα στην μνήμη της GPU και αντίστροφα γίνεται με τη δήλωση 

cudaMemcpy. Η δήλωση αυτή παίρνει για παραμέτρους τον προορισμό, την αρχική 

τοποθεσία των δεδομένων, το μέγεθος κάθε στοιχείου του πίνακα και τη δήλωση για 

το είδος της μεταφοράς (cudaMemcpyHostToDevice, cudaMemcpyDeviceToHost). 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δεσμευθεί δυναμικά χώρος στη μνήμη της 

GPU με την δήλωση cudaMalloc με βάση το μέγεθος του κάθε στοιχείου του πίνακα 

(εννοείται ότι οι δύο πίνακες θα πρέπει να περιέχουν στοιχεία ίδιου τύπου δεδομένων) 

(NVIDIA, 2012, pp. 25-29). 

Όπως έχει ειπωθεί και στο Κεφάλαιο-2.5 για τον τρόπο λειτουργίας του 

CUDA API, η εκτέλεση του κώδικα βασίζεται στην οργάνωση των δεδομένων σε 

Grids και Blocks. Έτσι δηλώνονται αντίστοιχα οι διαστάσεις των πινάκων αυτών 

σύμφωνα με τις τιμές των blocksize και Ν που ορίστηκαν στην αρχή. Σύμφωνα με 

τις τιμές των Ν και blocksize που επιλέχθηκαν κατά τις δοκιμές προκύπτει ο 

Πίνακας-9 με τα μεγέθη των Blocks, Grids, Threads και Ν δεδομένων. Σύμφωνα με 

τον πίνακα αυτό για Ν = 1.024 και blocksize = 16 θα δημιουργηθεί ένα Grid 

μεγέθους 64 x 64 = 4.096 (1.024 / 16 = 64). Κάθε ένα στοιχείο του Grid είναι ένα 
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Block μεγέθους 16 x 16 = 256. Άρα θα δημιουργηθούν 256 νήματα για κάθε ένα 

Block και συνολικά για όλο το Grid θα έχουμε 4.096 • 256 = 1.048.576 νήματα που 

ισοδυναμούν με Ν x Ν, τον μέγεθος δηλαδή του πίνακα δεδομένων που ορίζουμε για 

τους κωδικούς. 

 

Πίνακας-9. Grids, Blocks, Threads και Ν δεδομένα 

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) 

 

Από το πρώτο γράφημα του Παραρτήματος-Η προκύπτει o Πίνακας-10. 

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι για blocksize 16 θα έχουμε από το 

γράφημα του παραρτήματος 8 warp. Κάθε warp ισούται με 32 νήματα, άρα θα έχουμε 

8 • 32 = 256 νήματα και συνολικά θα εκτελεστούν 7 • 256 = 1.792 νήματα. Κάθε 

φορά μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα 7.168 νήματα (σύμφωνα με όσα 

ειπώθηκαν στο Κεφάλαιο-2.5). 

 

Πίνακας-10. Blocksize και Threads 

blocksize warp Threads / SM Threads 

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

32 32 (32 • 32) = 1.024 (7 • 1.024) = 7.168 

 

Στη συνέχει καλείται ο kernel για εκτέλεση με τις αντίστοιχες τιμές για Grids 

και Blocks και τα ανάλογα δεδομένα. Στον kernel καλούνται οι απαιτούμενες 

συναρτήσεις μετατροπής του κωδικού σε Hash, παράλληλα, για τα N x N δεδομένα. 

Τα δεδομένα βρίσκονται σε μονοδιάστατο πίνακα και προσπελαύνονται με βάση τον 

παρακάτω κώδικα: 
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        int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 

 int index = (i + j*N) * pswln;  

Επειδή κάθε κωδικός έχει διαφορετικό μήκος υπάρχει ένας επιπλέον πίνακας 

με τα μήκη των κωδικών. Ο πίνακας αυτός περνάει με τον ίδιο τρόπο στην μνήμη της 

GPU και χρησιμοποιείται κατά τους υπολογισμούς. Δημιουργείται κατά την 

δημιουργία των κωδικών στη συνάρτηση Brute Force. 

Ο kernel επιστρέφει πίσω έναν άλλο πίνακα Ν x Ν στοιχείων στον οποίο 

τοποθετεί την τιμή -1, αν δεν βρεθεί ο κωδικός, και την θέση του κωδικού, αν αυτός 

βρεθεί. Στο κυρίως πρόγραμμα γίνεται σάρωση του πίνακα αυτού και, αν βρεθεί τιμή 

διάφορη του -1, τότε θεωρεί ότι ο κωδικός βρέθηκε, ενώ σε διαφορετική περίπτωση 

συνεχίζει. Στην περίπτωση αυτή, ενώ ο έλεγχος των Hash γίνεται από την GPU, ο 

εντοπισμός της θέσης του γίνεται από την CPU. Ολόκληρη η υλοποίηση βρίσκεται 

στο Παράρτημα-Ε.  

Η συνάρτηση MD5BruteForce, με τις προσθήκες για παραλληλισμό με 

CUDA, θα έχει την παρακάτω μορφή σε ψευδοκώδικα (με το ίδιο τρόπο 

παραλληλίζουμε και την διαδικασία της συνάρτησης MD5Test): 

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>; 

} 
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Η συνάρτηση ορίζει τους κατάλληλους πίνακες για τους κωδικούς με 

αλφαριθμητική μορφή, με Hash και τα μήκη αυτών. Για τον ορισμών αυτών των 

πινάκων δεσμεύεται δυναμικά μνήμη στην CPU. Στη συνέχεια δημιουργούμε τον 

κατάλληλο χώρο στην μνήμη της GPU ώστε να μεταφέρουμε τους πίνακες που 

θέλουμε. 

Στον βρόχο επανάληψης while δημιουργούμε Ν • Ν αλφαριθμητικούς 

κωδικούς τους οποίους αποθηκεύουμε σε κατάλληλο πίνακα. Επίσης γεμίζουμε τον 

πίνακα με τα μήκη των κωδικών, ο οποίος είναι απαραίτητος στην δημιουργία του 

Hash. 

Αφού γεμίσουν οι δύο πίνακες, τους μεταφέρουμε στην GPU και καλούμε τον 

kernel MD5String για εκτέλεση. Ο ψευδοκώδικας της συνάρτησης MD5String θα έχει 

την παρακάτω μορφή. 

 

__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>; 

 } 

} 

 

Στον kernel αρχικά ορίζονται οι μετατοπίσεις, offset, που απαιτούνται για την 

προσπέλαση στους πίνακες. Κάθε ένα νήμα, από τα διαθέσιμα της GPU, παίρνει από 

μια επανάληψη έως ότου τελειώσουν οι Ν • Ν επαναλήψεις. Για κάθε ένα 

αλφαριθμητικό κωδικό υπολογίζεται το ανάλογο Hash και ελέγχεται με αυτό που 

έδωσε ο χρήστης. Εάν είναι τα ίδια, τροποποιείται η ανάλογη τιμή του πίνακα pos 

παίρνοντας την τιμή της θέσης του στοιχείου στον πίνακα με τους αλφαριθμητικούς 

κωδικούς. 

Επιστρέφοντας από τον kernel στην MD5BruteForce, από την οποία 

καλέστηκε, το πρόγραμμα περιμένει για συγχρονισμό όλων των νημάτων της GPU. 
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Στη συνέχεια μεταφέρεται ο πίνακας με τους τις θέσεις εύρεσης από την GPU στην 

CPU. Ο πίνακας αυτός περιέχει εξ ορισμού σε όλες τις θέσεις του την τιμή -1. Κάθε 

θέση του αντιστοιχίζεται στην ανάλογη θέση του πίνακα με τους κωδικούς σε 

αλφαριθμητική μορφή. Αν μια θέση περιέχει τιμή διάφορη του -1 τότε σημαίνει ότι ο 

κωδικός βρέθηκε στην αντίστοιχη θέση και η διαδικασία σταματάει. Ο έλεγχος για 

την εύρεση της θέσης του κωδικού γίνεται από την CPU. 

4.3.2 Εύρεση θέσης κωδικού από GPU 

Ακολουθώντας την ίδια ακριβός μεθοδολογία με την παραπάνω, 

χρησιμοποιούμε διαφορετική υλοποίηση στην εύρεση της θέσης του κωδικού. 

Παρατηρούμε ότι σε μεγάλους πίνακες θα πρέπει η CPU να σαρώσει ξανά ένα νέο 

πίνακα για να βρει αν οι τιμές του είναι διάφορες του -1. Στην νέα υλοποίηση αντί να 

γεμίζουμε έναν ολόκληρο πίνακα Ν x Ν στοιχείων θεωρούμε μια απλή μεταβλητή 

που αντιμετωπίζεται ως μονοδιάστατος πίνακας μιας τιμής. Αρχικά η τιμή του 

στοιχείου έχει τιμή -1. Εκτελώντας τον kernel αλλάζει την τιμή -1 με την αντίστοιχη 

θέση του κωδικού στον πίνακα, εφόσον βρεθεί, διαφορετικά την αφήνει ως έχει. 

Επιστρέφοντας στο πρόγραμμα η CPU το μόνο που έχει να κάνει, είναι να ελέγξει 

μόνο ένα στοιχείο αντί για Ν x Ν που είχε προηγουμένως, βελτιώνοντας κατά πολύ 

την ταχύτητα. Στην περίπτωση αυτή η σύγκριση όλων των Hash και ο εντοπισμός της 

θέσης του γίνεται από την GPU. Ολόκληρη η υλοποίηση βρίσκεται στο 

Παράρτημα-ΣΤ.  

Η συνάρτηση MD5BruteForce, με τις προσθήκες για παραλληλισμό με 

CUDA, θα έχει την παρακάτω μορφή σε ψευδοκώδικα (με το ίδιο τρόπο 

παραλληλίζουμε και την διαδικασία της συνάρτησης MD5Test): 

 

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>) 

   { 
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    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>; 

} 

 

Η διαφορά, με την προηγούμενη υλοποίηση, είναι ότι ο πίνακας pos διαθέτει 

πλέον μόνο ένα στοιχείο. Έχει πάλι αρχική τιμή -1 και αλλάζει την τιμή του μόνο αν 

στον kernel κάποιο Hash είναι ίδιο με αυτό που έδωσε ο χρήστης. Ο ψευδοκώδικας 

της συνάρτησης MD5String θα έχει την παρακάτω μορφή. 

 

__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>; 

 } 

} 

 

Στον kernel γίνονται και πάλι οι ίδιοι έλεγχοι. Εάν το Hash που παράγεται 

είναι ίδιο με αυτό του χρήστη τότε τροποποιείται η τιμή του στοιχείου pos 

παίρνοντας τιμή ίση με την θέση του στοιχείου στον πίνακα με τους αλφαριθμητικούς 

κωδικούς. 

Επιστρέφοντας από τον kernel στην MD5BruteForce, από την οποία 

καλέστηκε, το πρόγραμμα περιμένει για συγχρονισμό όλων των νημάτων της GPU. 

Αυτή την φορά δεν χρειάζεται να μεταφερθεί ένας μεγάλος πίνακας με τις θέσεις των 
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κωδικών. Αρκεί να μεταφερθεί και να ελεγχθεί μόνο ένα στοιχείο. Δηλαδή η εύρεση 

της θέσης του κωδικού γίνεται από την GPU. Η υλοποίηση αυτή είναι κατά πολύ πιο 

γρήγορη από την προηγούμενη, αφού το πρόγραμμα εξοικονομεί πολύ χρόνο λόγω 

του ότι μεταφέρει λιγότερα δεδομένα από και προς την GPU και συγχρόνως ελέγχει 

μόνο ένα στοιχείο για τον έλεγχο της εύρεσης ή όχι του κωδικού.  
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5. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Για την άμεση σύγκριση όλων των αποτελεσμάτων των projects, 

χρησιμοποιήθηκαν ίδια δεδομένα εισαγωγής. Ο κωδικός προς εύρεση ήταν ο ίδιος για 

όλες τις εκτελέσεις. Επιλέχθηκε λοιπόν ένας πενταψήφιος αριθμός «12345», ο οποίος 

σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχθηκε πολύ εύκολος να βρεθεί, ενώ σε άλλες όχι.  

5.1 Μετρήσεις με Code Blocks και OpenMP 

Εκτελώντας το πρόγραμμα για Code Blocks με τον παρακάνω κωδικό πήραμε 

τα εξής αποτελέσματα για απλή εκτέλεση:  
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**************************** 

*     MD5 Password Found   * 

**************************** 

 

Give the password: 12345 

 MD5 ("12345") = 827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b 

Testing your system about 1min (wait...) 

 Combinations/sec: ~819015 

 

============================ 

Starting Brute Force... 

============================ 

Searching for password length: 1 

 Estimation max combinations: 95 

 Starting:              Wed Sep 14 13:32:44 2011 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00  (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 2 

 Estimation max combinations: 9120 

 Starting:              Wed Sep 14 13:32:44 2011 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00  (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 3 

 Estimation max combinations: 866495 

 Starting:              Wed Sep 14 13:32:44 2011 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:01  (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 4 

 Estimation max combinations: 82317120 

 Starting:              Wed Sep 14 13:32:45 2011 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:01:40  (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:01:33 

Searching for password length: 5 

 Estimation max combinations: 7820126495 

 Starting:              Wed Sep 14 13:34:18 2011 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 02:39:08  (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:32:58 

 

============================ 

Brute Force Results 

============================ 

 Password is: 12345 

 Starting:              Wed Sep 14 13:32:44 2011 

 Finished:              Wed Sep 14 14:07:17 2011 

 Time elapsed:          0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:34:32 

 Total combinations:    1727783827 

 Combinations/sec:      833700 
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Εκτελώντας αντίστοιχα το πρόγραμμα με OpenMP έχουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

 

**************************** 

*     MD5 Password Found   * 

**************************** 

 

Give the password: 12345 

 MD5 ("12345") = 827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b 

Testing your system about 1min (wait...) 

 Combinations/sec: ~2400782 

 

============================ 

Starting Brute Force... 

============================ 

Searching for password length: 1 

 Estimation max combinations: 95 

 Starting:              Wed Sep 14 16:02:06 2011 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00  (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 2 

 Estimation max combinations: 9120 

 Starting:              Wed Sep 14 16:02:06 2011 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00  (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 3 

 Estimation max combinations: 866495 

 Starting:              Wed Sep 14 16:02:06 2011 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00  (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 4 

 Estimation max combinations: 82317120 

 Starting:              Wed Sep 14 16:02:06 2011 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:34  (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:27 

Searching for password length: 5 

 Estimation max combinations: 7820126495 

 Starting:              Wed Sep 14 16:02:34 2011 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:54:17  (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:10:27 

 

============================ 

Brute Force Results 

============================ 

 Password is: 12345 

 Starting:              Wed Sep 14 16:02:06 2011 

 Finished:              Wed Sep 14 16:13:02 2011 

 Time elapsed:          0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:10:55 

 Total combinations:    1702014572 

 Combinations/sec:      2595840 
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Η διαφορά εκτέλεσης των δύο projects είναι πολύ μεγάλη. Με την απλή 

εκτέλεση το σύστημα χρειάστηκε 34 λεπτά, έναντι μόλις 10 λεπτών με OpenMP, για 

να βρει τον κωδικό. Αντίστοιχα αυξήθηκαν οι συνολικές συγκρίσεις ανά 

δευτερόλεπτο (Combinations/sec), 833.700 για την απλή εκτέλεση και 2.595.840 με 

OpenMP, για περίπου ίδιο αριθμό ελέγχων κωδικών (Total combinations) 

~1.700.000. Η ταχύτητα εκτέλεσης του προγράμματος με παραλληλισμό με OpenMP 

ήταν 3 φορές γρηγορότερη από την απλή υλοποίηση. 

Μέσα από το Resource Monitor, του Task Manager των Windows μπορούμε 

να ελέγξουμε τα ποσοστά χρήσης της CPU και τα νήματα που ανοίγουν. Στην απλή 

εκτέλεση (Σχήμα-22) παρατηρούμε ότι για το πρόγραμμα ανοίγεται μόνο ένα Thread. 

Η χρήση της CPU στην περίπτωση αυτή είναι πολύ μικρή, αφού όλη η διαδικασία 

μετατροπής ενός κωδικού σε Hash είναι σειριακή και δεν απαιτεί μεγάλη 

επεξεργαστική ισχύ. 

 

 

Σχήμα-22. Code Blocks με απλή εκτέλεση 
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Αντίθετα με χρήση του OpenMP, μπορούμε να δούμε ότι όλοι οι πυρήνες του 

συστήματος αγγίζουν το 100% της χρήσης. Επίσης τα νήματα εκτέλεσης του κώδικα 

ανέρχονται πλέον σε 8, όσα και οι πυρήνες του συστήματος και όσα ακριβώς 

δηλώθηκαν στο πρόγραμμα μέσα από την μεταβλητή threadsn (Σχήμα-23). 

 

 

Σχήμα-23. Code Blocks με εκτέλεση OpenMP 

 

5.2 Μετρήσεις με Visual Studio και TPL 

Εκτελώντας το πρόγραμμα με Visual Studio για απλή εκτέλεση με τον ίδιο 

κωδικό πήραμε τα εξής αποτελέσματα:  
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***************************** 

*     MD5 Password Found    * 

***************************** 

 

Give the password: 12345 

 MD5 ("12345") = 827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b 

Testing your system about 1min (wait...) 

 Combinations/sec: ~466626 

 

============================ 

Starting Brute Force... 

============================ 

Searching for password length: 1 

 Estimation max combinations: 95 

 Starting:              30/9/2011 5:45:46 μμ 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 2 

 Estimation max combinations: 9120 

 Starting:              30/9/2011 5:45:46 μμ 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 3 

 Estimation max combinations: 866495 

 Starting:              30/9/2011 5:45:46 μμ 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:01 (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:01 

Searching for password length: 4 

 Estimation max combinations: 82317120 

 Starting:              30/9/2011 5:45:48 μμ 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:02:56 (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:02:43 

Searching for password length: 5 

 Estimation max combinations: 7820126495 

 Starting:              30/9/2011 5:48:32 μμ 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 04:39:18 (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:59:21 

 

============================ 

Brute Force Results 

============================ 

 Password is: 12345 

 Starting:              30/9/2011 5:45:46 μμ 

 Finished:              30/9/2011 6:47:53 μμ 

 Time elapsed:          0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 01:02:06 

 Total combinations:    1727783827 

 Combinations/sec:      463710 
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Εκτελώντας αντίστοιχα το πρόγραμμα με TPL έχουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

 

***************************** 

*     MD5 Password Found    * 

***************************** 

 

Give the password: 12345 

 MD5 ("12345") = 827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b 

Testing your system about 1min (wait...) 

 Combinations/sec: ~1285652 

 

============================ 

Starting Brute Force... 

============================ 

Searching for password length: 1 

 Estimation max combinations: 95 

 Starting:              30/9/2011 3:59:51 μμ 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 2 

 Estimation max combinations: 9120 

 Starting:              30/9/2011 3:59:51 μμ 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 3 

 Estimation max combinations: 866495 

 Starting:              30/9/2011 3:59:51 μμ 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:00:00 

Searching for password length: 4 

 Estimation max combinations: 82317120 

 Starting:              30/9/2011 3:59:52 μμ 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:01:04 (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:01:00 

Searching for password length: 5 

 Estimation max combinations: 7820126495 

 Starting:              30/9/2011 4:00:52 μμ 

 Estimation max time:   0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 01:41:22 (wait...) 

 Finished:              0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:22:56 

 

============================ 

Brute Force Results 

============================ 

 Password is: 12345 

 Starting:              30/9/2011 3:59:51 μμ 

 Finished:              30/9/2011 4:23:48 μμ 

 Time elapsed:          0-Years 0-Months 0-Weeks 0-Days and 00:23:57 

 Total combinations:    1724700543 

 Combinations/sec:      1200209 
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Η διαφορά εκτέλεσης των δύο projects είναι εξίσου μεγάλη με αυτή του 

OpenMP και της αντίστοιχης απλής του εκτέλεσης. Με την απλή εκτέλεση το 

σύστημα χρειάστηκε περίπου 1ώρα έναντι μόλις 20 λεπτών με TPL, για να βρει τον 

κωδικό. Αντίστοιχα αυξήθηκαν οι συνολικές συγκρίσεις ανά δευτερόλεπτο 

(Combinations/sec), 463.710 για την απλή εκτέλεση και 1.200.209 με TPL για 

περίπου ίδιο αριθμό ελέγχων κωδικών (Total combinations) ~1.700.000. Η ταχύτητα 

εκτέλεσης του προγράμματος με παραλληλισμό με TPL ήταν 3 φορές γρηγορότερη 

από την απλή υλοποίηση, όπως και στην περίπτωση του OpenMP. 

Μέσα από το Resource Monitor, του Task Manager των Windows, μπορούμε 

να ελέγξουμε τα ποσοστά χρήσης της CPU και τα νήματα που ανοίγουν. Στην απλή 

εκτέλεση (Σχήμα-24) παρατηρούμε ότι ανοίγονται 7 νήματα. Η χρήση της CPU είναι 

πολύ μικρή, αφού όλη η διαδικασία μετατροπής ενός κωδικού σε Hash είναι σειριακή 

και δεν απαιτεί μεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Παρόλο που το πρόγραμμα εκτελείται 

σειριακά, ο Compiler του Visual Studio προσπαθεί να παραλληλίσει τον κώδικα 

εκτελώντας τον σε 7 νήματα. Επειδή ο κώδικας δεν είναι παράλληλος, δεν έχουμε 

πλήρη χρήση όλων των πυρήνων του συστήματος. Η επιλογή του αριθμού των 

νημάτων γίνεται με κάποιον αλγόριθμο της Microsoft, που κρίνει κάθε στιγμή πόσα 

νήματα θα πρέπει να ανοίξουν. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ψευδοπαραλληλισμό 

και τα αποτελέσματα που παίρνουμε διαφέρουν από αυτά με παραλληλισμό μέσω 

TPL. 
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Σχήμα-24. Visual Studio με απλή εκτέλεση 

 

Αντίθετα με χρήση του TPL μπορούμε να δούμε ότι οι περισσότεροι πυρήνες 

του συστήματος αγγίζουν το 100% της χρήσης. Ένας πυρήνας του συστήματος 

κρατείται πάντα από το σύστημα για έλεγχο όλων των υπολοίπων. Παρατηρώντας τα 

νήματα μπορούμε να δούμε ότι δεν κρατούνται σε έναν σταθερό αριθμό. Παρόλο τον 

αριθμό που δηλώθηκαν στην μεταβλητή threadsn το πρόγραμμα σε συνδυασμό με 

το λειτουργικό σύστημα αποφασίζουν πόσα νήματα θα δημιουργηθούν, ποια θα 

ανοίξουν και ποια θα κλείσουν (Σχήμα-25). 
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Σχήμα-25. Visual Studio με εκτέλεση TPL 

 

Συγκρίνοντας τον χρόνο εύρεσης του κωδικού, αλλά και των combinations/sec 

μεταξύ των δύο παράλληλων APIs, OpenMP και TPL, παρατηρούμε ότι το πρώτο 

είναι κατά 2 φορές γρηγορότερο από το δεύτερο. Η διαφορά αυτή μπορεί να 

δικαιολογηθεί παρατηρώντας ότι η ίδια διαφορά εμφανίζεται και στη σειριακή 

εκτέλεση. Αυτό σημαίνει ο χρόνος εκτέλεσης των δύο προγραμμάτων διαφέρει ακόμα 

και στον κορμό τους. Ο κώδικας που αναπτύχθηκε σε C μπορεί και κατεβαίνει σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα η γλώσσα προγραμματισμού C# θεωρείται γλώσσα 

υψηλού επιπέδου και δύσκολα μπορεί να απευθυνθεί σε χαμηλά επίπεδα. 

Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά έγινε προσπάθεια χρήσης των εγγενών εντολών της C# για 

μετατροπή ενός κωδικού σε Hash, αλλά οι χρόνοι εκτέλεσης ήταν πολύ μεγάλοι. 

Συγκεκριμένα στην απλή εκτέλεση, με χρήση των συναρτήσεων της C#, ο χρόνος 

εύρεσης του κωδικού άγγιξε τις 3 ώρες. Αυτός ήταν ο λόγος που ο αλγόριθμος MD5 

υλοποιήθηκε εκ νέου για την γλώσσα C#. Παρατηρώντας επίσης πιο προσεκτικά τα 

Σχήματα-23 και 25 βλέπουμε ότι στην περίπτωση του OpenMP η χρήση της CPU 
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γίνεται με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο. Συγκεκριμένα στην περίπτωση του TPL το 

σύστημα αφήνει κάποιους πόρους του συστήματος ελεύθερους για προστασία, 

ασφάλεια και έλεγχο. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι το OpenMP ενδιαφέρεται περισσότερο 

για την επίτευξη μεγάλων επιδόσεων, με όσο γίνεται περισσότερη χρήση της CPU, 

παρά για θέματα ασφάλειας του συστήματος. Τέλος ο μη σταθερός αριθμός νημάτων 

από την TPL αποδεικνύεται προβληματικός, αφού το άνοιγμα και κλείσιμο νημάτων 

είναι χρονοβόρο για το σύστημα. 

Συνοπτικά οι μετρήσεις που αφορούν την χρήση της CPU εμφανίζονται στον 

Πίνακα-11. 

 

Πίνακας-11. Συνολικές μετρήσεις με Code Blocks και Visual Studio με CPU 

  

MD5CB MD5VScs 

simple OpenMP simple TPL 

TstComb/sec 819.015 2.400.782 466.626 1.285.652 

time 0:34:32 0:10:55 1:02:06 0:23:57 

TotalComb 1.727.783.827 1.702.014.572 1.727.783.827 1.724.700.543 

FinComb/sec 833.700 2.595.840 463.710 1.200.209 

 

5.3 Μετρήσεις με Visual Studio και CUDA 

Οι χρόνοι εκτέλεσης με χρήση GPU ήταν πολύ μικροί και ο κωδικός 

αποδείχθηκε πολύ εύκολος για να βρεθεί. Η διαφορά στις μετρήσεις, αν και φαίνεται 

μικρή, στην πραγματικότητα είναι αρκετά μεγάλη, αν χρησιμοποιήσουμε για 

παράδειγμα κωδικό προς εύρεση των 6 χαρακτήρων. Πρακτικά ένας τέτοιος κωδικός 

δεν μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί, λόγω του αριθμού των δοκιμών που έπρεπε να 

γίνουν και του μεγάλου, σχετικά, χρόνου που απαιτούνταν (πάνω από 1 ώρα). 

Όπως ειπώθηκε και στο Κεφάλαιο-4.3, στην περίπτωση του προγραμματισμού 

με CUDA δεν αναπτύχθηκε κάποια σειριακή εκτέλεση, διότι κάτι τέτοιο δεν θα είχε 

νόημα. Αντιθέτως δοκιμάστηκαν δύο μέθοδοι: η μία με έλεγχο της θέσης του 

κωδικού από την CPU και η άλλη από την GPU. Σημαντικό στοιχείο στον χρόνο 
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εκτέλεσης των προγραμμάτων με GPU είναι ο σχεδιασμός των δεδομένων και η 

χρήση των κατάλληλων Grids, Blocks και Threads. Έτσι δοκιμάστηκαν οι 

συνδυασμοί του Πίνακα-12 με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας-12. Συνολικές μετρήσεις με Visual Studio με GPU 

MD5VScCUDA 

findposCPU 

 1024/16 1024/32 2048/32 

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 

 1024/16 1024/32 2048/32 

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 

 

Από τα αποτελέσματα προκύπτουν ότι ο χρόνος εύρεσης ήταν περίπου στα 

2 λεπτά, κατά πολύ δηλαδή μικρότερος σε σύγκριση με το OpenMP και το TPL. 

Συγκεκριμένα ο κώδικας με CUDA είναι γρηγορότερος κατά 5 φορές από αυτόν με 

OpenMP, κατά 12 φορές από την απλή εκτέλεση με Code Blocks, κατά 11 φορές από 

αυτόν με TPL και κατά 30 από την απλή εκτέλεση με Visual Studio και C#. 

Παρατηρώντας λίγο καλύτερα τον Πίνακα-12 μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορές και 

στον συνολικό αριθμό των συνδυασμών που επιτεύχθηκαν (Total combinations). 
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Συγκεκριμένα η εκτέλεση με CUDA έκανε 100 εκατομμύρια περισσότερους 

συνδυασμούς σε σύγκριση με τα άλλα δύο APIs και μάλιστα σε πολύ μικρότερο 

χρόνο.  

Βλέποντας κανείς τους χρόνους εκτέλεσης του CUDA με τις διάφορες τιμές Ν 

και blocksize θα μπορούσε να πει ότι είναι ίδιοι. Μάλιστα θα μπορούσε να πει ότι ο 

συνδυασμός 1024/16 δίνει καλύτερες χρόνους. Στην πραγματικότητα ο χρόνος 

εκτέλεσης με έλεγχο της θέσης από την GPU αποδεικνύεται ταχύτερος. 

Παρατηρώντας λίγο προσεκτικότερα τις τιμές του Combinations/sec συμπεραίνουμε 

ότι η μέθοδος αυτή αποδεικνύεται ταχύτερη δίνοντας περίπου 1 εκατομμύριο 

περισσότερους ελέγχους ανά δευτερόλεπτο. Αν σκεφτούμε τώρα ότι ο κωδικός θα 

μπορούσε να είναι εξαψήφιος, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η φαινομενική μικρή 

διαφορά των 6 δευτερολέπτων (2:10 με 2:04) σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν πολύ 

μεγαλύτερη. 

Η περίπτωση χρήσης μεγέθους blocksize ίσο με 16 στην ουσία δίνει 

1.792 νήματα προς εκτέλεση, όταν η GPU που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να 

εξυπηρετήσει 7.168 νήματα όπως ειπώθηκε και στο Κεφάλαιο-4.3.1. Αντίθετα για 

blocksize μεγέθους ίσο με 32 θα έχουμε 7.168 νήματα τα οποία αποτελούν τον 

μέγιστο αριθμό νημάτων που μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα. Από τους χρόνους 

του Πίνακα-12 φαίνεται η πρώτη περίπτωση να αποδίδει καλύτερα. Η διαφορά στον 

χρόνο όμως είναι πολύ μικρή, και αν συνυπολογίσουμε τις τιμές των 

Combinations/sec σε συνδυασμό με τα Total Combinations, θα δούμε ότι η δεύτερη 

μέθοδος πετυχαίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα με μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. 

Συγκεκριμένα, ενώ υπολείπεται μόνο κατά 80 χιλιάδες λιγότερους συνδυασμούς το 

δευτερόλεπτο, έχει καταφέρει να ελέγξει μεγαλύτερο αριθμό συνολικών 

συνδυασμών, κατά περίπου 1 εκατομμύριο περισσότερο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο 

καλύτερος συνδυασμός Ν και blocksize είναι το 2048/32 κάτι που θα επαληθευόταν, 

αν επιχειρούσαμε έναν έλεγχο με μεγαλύτερο σε μήκος κωδικό. 
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6. Συμπεράσματα 

Όπως φάνηκε και από τις μετρήσεις του Κεφαλαίου-5, το OpenMP υπερέχει 

σε απόδοση από την TPL. Το OpenMP χρησιμοποιείται ευρέως στην 

παραλληλοποίηση κώδικα. Είναι ελεύθερο λογισμικό με μεγάλη υποστήριξη σε 

πολλές γλώσσες προγραμματισμού σε αντίθεση με την TPL που ως προϊόν της 

Microsoft έχει κλειστό κώδικα και απευθύνεται μόνο στο περιβάλλον ανάπτυξης του 

Visual Studio. Αρχικά επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί και στις δύο περιπτώσεις 

χρήσης της CPU για παραλληλισμό το Visual Studio, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία 

και στο θέμα του compiler. Πρακτικά αυτό δεν μπόρεσε να επιτευχθεί λόγω του 
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περιορισμού του Visual Studio στο να υποστηρίζει το OpenMP μόνο μέχρι την 

έκδοση 2. Οι διαφορές της έκδοσης 2 με την 3.1 ήταν τέτοιες, ώστε η ανάπτυξη 

κώδικα να γίνεται με δυσκολία. Για παράδειγμα στην έκδοση 2.5 δεν υποστηριζόταν 

parallel for κ.λ.π. Η διαφορά στις μετρήσεις δεν οφειλόταν στον παραγόμενο 

κώδικα από τον compiler, αλλά στον τρόπο παραλληλισμού του κώδικα από το κάθε 

API. Η TPL δεν αφήνει τον χρήστη να αποφασίσει για τον αριθμών των νημάτων. Το 

πότε δημιουργείται ένα νήμα, πόσα νήματα θα δημιουργηθούν κ.λ.π. το αποφασίζει ο 

μηχανισμός της TPL. Επειδή ο κώδικας της TPL είναι κλειστός, μόνο εικασίες θα 

μπορούσαμε να κάνουμε για το τι πραγματικά συμβαίνει και υστερεί στις μετρήσεις 

με το OpenMP. Παρατηρώντας την χρήση της CPU μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο 

μηχανισμός αυτός του ελέγχου των νημάτων μειώνει την απόδοση του κώδικα. 

Πρακτικά δηλαδή χρησιμοποιεί επιπλέον πόρους του συστήματος, ώστε να ελέγχει 

την όλη διαδικασία του παραλληλισμού. Γι’ αυτό και από τους 8 πυρήνες του 

συστήματος, στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απασχολούνται μόνο οι 7 αφήνοντας 

πάντα ένα για άλλες λειτουργίες. Αντίθετα το OpenMP κάνει πολύ καλύτερη χρήση 

της CPU με πλήρη έλεγχο των νημάτων. Και στην περίπτωση του OpenMP ο 

προγραμματισμός δεν είναι ανεξέλεγκτος. Υπάρχουν δηλαδή όρια στις τιμές 

δημιουργίας νημάτων κ.λ.π., αλλά ο έλεγχος αυτός βρίσκεται πάντα στον χρήστη και 

όχι στο API.  

Στην περίπτωση της απλής εκτέλεσης του προγράμματος με TPL, 

παρατηρήθηκε ότι δημιουργούνταν περισσότερα από ένα νήματα, πράγμα που 

συναντάμε σε προγράμματα με παραλληλισμό. Η πραγματικότητα είναι ότι ο 

compiler του Visual Studio προσθέτει δικές του ρουτίνες, ώστε με κάποιο τρόπο να 

στέλνει τον κώδικα για εκτέλεση σε νήματα. Αυτή είναι μια προσπάθεια της 

Microsoft να παράγει παράλληλα προγράμματα, ακόμα και όταν αυτά δεν έχουν 

καμία εντολή παραλληλισμού. Η μέθοδος αυτή δεν έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

με αυτά των παράλληλων προγραμμάτων. Παρά την φαινομενική παραλληλοποίηση 

είχε χειρότερα αποτέλεσμα από την αντίστοιχη σειριακή με C. Έτσι οδηγηθήκαμε 

πολύ πιο εύκολα στο συμπέρασμα ότι ευθυνόταν ο κώδικας για τις καθυστερήσεις. 

Ο κώδικας που ήταν γραμμένος με C ήταν κατά πολύ γρηγορότερος από 

αυτόν με C#. Ο λόγος της χρήσης της C# ήταν αφενός η χρήση μιας διαφορετικής 
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γλώσσας προς σύγκριση και αφετέρου το γεγονός ότι η TPL υποστήριζε μόνο C# και 

όχι C. Ο κώδικας που είναι γραμμένος σε C# μεταγλωττίζεται δύο φορές. Η πρώτη 

μεταγλώττιση γίνεται από τον C# Builder, κατά την διαδικασία της συγγραφής του 

κώδικα, και ο δεύτερος από τον .NET Framework. Η δεύτερη μεταγλώττιση έχει ως 

σκοπό την παραγωγή γρηγορότερου κώδικα προσαρμοσμένο στο υλικό του 

συστήματος που μεταγλωττίζεται. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι ο παραγόμενος κώδικας 

από την γλώσσα C είναι γρηγορότερος από αυτόν της C#. Το πώς δουλεύει 

πραγματικά το .NET Framework, ώστε να επεμβαίνει στον εκτελέσιμο κώδικα για 

την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων, δεν είναι γνωστό. Το .NET Framework ενισχύει 

τον εκτελέσιμο κώδικα με επιπλέον στοιχεία για την προστασία του συστήματος. 

Τέτοια στοιχεία, όπως η χρήση Ν-1 επεξεργαστών (ένας επεξεργαστής κρατείται 

ανενεργός για λοιπές εργασίες), επιβαρύνουν κατά πολύ τους χρόνους εκτέλεσης σε 

σχέση με την υλοποίηση σε C. Η διαφορά στην απόδοση των δύο προγραμμάτων 

(Code Blocks, Visual Studio) σε απλή εκτέλεση ήταν μεγαλύτερη όταν στην C# 

χρησιμοποιήθηκαν εντολές με αυτόματη παραγωγή Hash. Οι συναρτήσεις αυτές 

έχουν κλειστό κώδικα και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι δημιουργεί τις καθυστερήσεις. 

Οδήγησαν όμως στο να στραφούμε σε μια νέα υλοποίηση εκ νέου του MD5 για C#. 

Η ανάπτυξη του κώδικα έγινε ευκολότερα με χρήση του OpenMP. Σαν API 

που χρησιμοποιείται μεγαλύτερο διάστημα από τους προγραμματιστές και έχει την 

μεγαλύτερη αποδοχή αυτών, παρείχε πολύ καλή και μεγάλη υποστήριξη. Σε αντίθεση 

η TPL δυσκόλεψε στο κομμάτι της υποστήριξης όπου χρειάστηκε αρκετό ψάξιμο στο 

δίκτυο για την εύρεση διαφόρων θεμάτων. 

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τεχνικές Brute Force εκτελούν πολλούς 

ελέγχους το δευτερόλεπτο. Όπως είδαμε από τις μετρήσεις, οι τιμές αυτές κυμαινόταν 

από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μέχρι μερικά εκατομμύρια το δευτερόλεπτο. Ο 

έλεγχος λοιπόν τέτοιων προγραμμάτων γίνεται με δυσκολία. Φαινομενικά δηλαδή 

μπορεί να δείχνει ότι δουλεύει σωστά σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ σε κάποιες άλλες 

όχι. Αν αναλογιστούμε και τον χρόνο εκτέλεσης κάθε δοκιμής, μπορούμε να 

καταλάβουμε ότι ο έλεγχος εκτός από δύσκολος ήταν και αρκετά χρονοβόρος. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις τη λύση δίνουν βοηθητικά προγράμματα που λέγονται Profilers. 

Στον τομέα αυτό το Visual Studio υπερέχει έναντι των υπολοίπων IDEs. Αυτό γιατί 
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το Code Blocks δεν περιέχει Profiler. Με τον Profiler του Visual Studio (Code 

Profiling) μπορέσαμε να εντοπίσουμε τις καθυστερήσεις στον κώδικα και να 

συμπεράνουμε ότι αυτό οφειλόταν στις έτοιμες συναρτήσεις παραγωγής Hash από 

την C#. 

Από πλευράς αποσφαλματοποίησης (Debugging) και τα δύο IDE παρείχαν το 

ίδιο επίπεδο ευχρηστίας. Ακόμα όμως και με τέτοια εργαλεία ο έλεγχος του κώδικα 

γινόταν με δυσκολία και στην πράξη χρειάστηκε να επαναληφθούνε πολλά πειράματα 

με διαφορετικά δεδομένα για τον έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων. 

Η χρήση της GPU για την παραγωγή Hash αποδείχθηκε η γρηγορότερη στην 

εκτέλεση σε σχέση με όλες τις άλλες. Η χρήση της GPU για εργασίες άλλες πέραν της 

παραγωγής γραφικών και γενικότερα της επεξεργασίας εικόνων (πινάκων) είναι κάτι 

νέο στο προγραμματιστικό τομέα. Το hardware που περιέχουν είναι εξειδικευμένο να 

επιτελεί πολύ γρήγορους υπολογισμούς που σχετίζονται με τα παραπάνω. Η 

πρόκληση στον τομέα αυτόν είναι αν θα μπορούσαν να επιτελέσουν γενικούς 

υπολογισμούς διαφόρων προβλημάτων. Αυτό ακριβώς προσφέρει και το CUDA API. 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι υλοποίησης. Στον πρώτο τρόπο η GPU επιστρέφει 

έναν πίνακα Ν x Ν στοιχείων που κάθε στοιχείο περιέχει μια τιμή που δηλώνει αν 

στην θέση του βρέθηκε ή όχι το Hash που ελέγχεται. Για την καλύτερη απόδοση των 

προγραμμάτων το CUDA απαιτεί μεγάλο αριθμό δεδομένων. Αυξάνοντας όμως τον 

αριθμό αυτό αυξάνεται και ο χρόνος ελέγχου του πίνακα από την CPU. Λόγω των 

επιδόσεων του συστήματος ο χρόνος αυτός δεν ήταν μεγάλος, αλλά, αν προσθέσουμε 

τον αριθμό των επαναλήψεων που χρειάζεται να γίνουν, ο χρόνος αυτός 

πολλαπλασιάζεται. Έτσι καταλήγουμε σε μια άλλη μέθοδο με την οποία ο kernel 

επιστρέφει τώρα όχι έναν πίνακα Ν x Ν, αλλά μια μεταβλητή που περιέχει την θέση 

του στοιχείου στον πίνακα που δόθηκε για έλεγχο. Κάτι τέτοιο φαίνεται λογικό, αλλά 

θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι το CUDA δουλεύει με πίνακες και άρα η μεταβλητή 

αυτή στην ουσία είναι ορισμένη σαν ένας πίνακας ενός μόνο στοιχείου. Η λύση 

λοιπόν αυτή δεν ήταν από την αρχή προφανής. 

Στη συνέχεια έγιναν δοκιμές με τρεις υλοποιήσεις για το μέγεθος του πίνακα 

και το blocksize. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι με μικρό μέγεθος πίνακα και μικρό 

blocksize έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν για κωδικό 
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5 χαρακτήρων που στην περίπτωση του CUDA βρέθηκε πολύ γρήγορα. Αν 

προσέξουμε καλύτερα τα αποτελέσματα θα δούμε ότι στις περιπτώσεις με μικρές 

τιμές η GPU χρησιμοποιείται λιγότερο. Πιστεύεται λοιπόν ότι κάνοντας χρήση του 

μεγάλου πίνακα και blocksize που επιλέχθηκε θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα 

σε κωδικούς με πάνω από 5 χαρακτήρες. Η διαφορά που παρατηρήθηκε οφείλεται 

στον χρόνο μεταφοράς των πινάκων από την RAM του συστήματος σε αυτή της 

GPU. Όσο μεγαλύτερος ο πίνακας, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για την 

μεταφορά των τιμών του. 

Στην περίπτωση του CUDA ο κωδικός των πέντε χαρακτήρων αποδείχθηκε 

πολύ εύκολος για να βρεθεί. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται κωδικοί με έξι 

χαρακτήρες, ώστε να γίνουν περισσότερο αντιληπτές οι διαφορές στις μετρήσεις. 

Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, αφού ο κωδικός με έξι χαρακτήρες 

χρειαζόταν πάνω από 1 ώρα και το πλήθος το δοκιμών που έπρεπε να γίνουν ήταν 

απαγορευτικό.  

Από πλευράς ανάπτυξης του κώδικα το CUDA παρέχει πολύ καλή 

τεκμηρίωση και βοήθεια. Αναπτύσσεται ταχύτατα με πολύ μεγάλες αλλαγές στο API 

πράγμα που δημιουργεί ασυμβατότητες στον κώδικα. Αρχικά η ανάπτυξη του κώδικα 

έγινε με το CUDA 4.0 και στη συνέχεια με το 4.1 πράγμα που απαιτούσε αρκετές 

αλλαγές. Η λογική της χρήσης πινάκων στα πιο απλά δεδομένα, και στην περίπτωσή 

μας η μετατροπή δυσδιάστατου πίνακα σε μονοδιάστατο αποδείχθηκε αρκετά 

δύσκολη. Ο υπολογισμός του offset σε μια τέτοια περίπτωση απαιτούσε περισσότερο 

μαθηματικούς υπολογισμούς παρά προγραμματιστική λογική.  

Στην περίπτωση του CUDA εμφανίστηκαν περιπτώσεις μερικής λειτουργίας 

των προγραμμάτων. Ένα μικρό λάθος στον υπολογισμό του offset ή στην μεταφορά 

των δεδομένων από και προς την GPU ήταν ικανά να δώσουν την εντύπωση ότι το 

πρόγραμμα λειτουργούσε σωστά. Χρειάστηκαν λοιπόν πολλοί έλεγχοι για τον έλεγχο 

της ορθότητας. Το CUDA προσφέρει επιπλέον προγράμματα για Debugging και 

Profiling. Τέτοιο είναι το Visual Profiling, μια ιδική έκδοση του IDE Eclipse που δεν 

μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί λόγω ασυμβατοτήτων στον τρόπο εκτέλεσης 

(απαιτούνταν εισαγωγή στοιχείων στα προγράμματα που δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί). 
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Όπως και στις περιπτώσεις του OpenMP, το πρόγραμμα μεταγλωττίζεται και 

εδώ σε δύο στάδια: ξεχωριστά για τον κώδικα σε C/C++ και ξεχωριστά για τον 

κώδικα που αναφέρεται στην GPU. Τα μηνύματα λαθών που εμφάνιζαν οι compilers 

δεν ήταν πάντα κατανοητά και τα λάθη δεν εντοπίζονταν εύκολα.  

Όπως αποδείχθηκε λοιπόν, η χρήση της GPU στον παραλληλισμό, αν και 

είναι δυσκολότερη στον προγραμματισμό, προσφέρει εκπληκτικές ταχύτητες 

εκτέλεσης των προγραμμάτων. Σαν βελτιστοποίηση των μεθόδων που 

ακολουθήθηκαν για τον παραλληλισμό με CUDA θα μπορούσε να είναι η δημιουργία 

του πίνακα με τους κωδικούς προς έλεγχο από την GPU. Υπενθυμίζουμε ότι 

σύμφωνα με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ένας αλγόριθμος δημιουργεί έναν 

πίνακα με δεδομένα τα οποία περνάνε στην GPU. Όσο περισσότερα είναι τα 

δεδομένα αυτά, τόσος περισσότερος χρόνος απαιτείται για το πέρασμα των τιμών 

τους στην μνήμη της GPU. Προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο αυτό θα 

μπορούσαμε να βάλουμε τον κώδικα της δημιουργίας των συνδυασμών των 

χαρακτήρων προς εκτέλεση μέσα στον kernel. Πρακτικά κάτι τέτοιο θα αύξανε τις 

επιδόσεις, αλλά δεν υλοποιήθηκε, αφενός λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας που 

θα είχε ο κώδικας, και, αφετέρου, γιατί θα διαφοροποιούταν κατά πολύ από τις 

προηγούμενες υλοποιήσεις. 

Ως βελτίωση του κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για το OpenMP και την TPL, 

εντοπίστηκε στην βιβλιογραφία μια μεθοδολογία κατά την οποία υλοποιούνταν ο 

αλγόριθμος MD5 με γλώσσα Assembly. Κάτι τέτοιο θα έδινε καλύτερα 

αποτελέσματα, αφού αφενός κατεβαίνει ο κώδικας στα χαμηλότερα στρώματα 

προγραμματισμού, ενώ από την άλλη δεν θα υπήρχε ομοιογένεια στον τρόπο 

υλοποίησης. 

Οι χρόνοι υλοποίησης συγκρίθηκαν μεταξύ των υλοποιήσεων και 

θεωρήθηκαν ικανοποιητικοί με βάση την χρήση της CPU. Δεν έγινε προσπάθεια 

άμεσης σύγκρισης αυτών με άλλες μετρήσεις που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο 

(Juric, 2008). Η έρευνα που έγινε για τέτοιες υλοποιήσεις έδειξε ότι στο μεγαλύτερο 

μέρος δεν αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Τα 

περισσότερα τέτοια προγράμματα δεν δίνουν τον πηγαίο κώδικα και ο αλγόριθμος 

που χρησιμοποιούν είναι υπό αμφισβήτηση (Duchemin, 2007). Επίσης σχεδόν όλα 
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από αυτά κάνουν διάφορες παραδοχές ως προς τον μήκος του κωδικού (ζητάνε από 

τον χρήστη το μέγεθος του κωδικού που ψάχνεται), χρησιμοποιούν ενσωματωμένο 

στον κώδικα λεξικό κ.λ.π. Επίσης παρατηρήθηκε ότι αρχικά τα προγράμματα αυτά 

κάνουν τους ελέγχους για τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται ευρέως και μετά 

στους λιγότερο χρησιμοποιούμενους. Για παράδειγμα, όταν θα ξεκινήσει ο έλεγχος 

των κωδικών με μήκος χαρακτήρων πέντε, θα ελεγχθούν πρώτα οι συνδυασμοί 

11111, 00000, …, 12345, 54321 και μετά οι 1v8Bf, gH3i8 κ.λ.π. Όλα αυτά 

παρεκκλίνουν από την καθεαυτής μεθοδολογία του Brute Force και γι’ αυτό 

μελετήθηκαν μόνο σε βιβλιογραφικό επίπεδο. Η γνώση του μεγέθους ή των ορίων 

του, π.χ. από 4 έως 5 χαρακτήρες, του κωδικού απαλλάσσει το πρόγραμμα από 

πολλούς ελέγχους προσδίδοντάς του μεγάλη ταχύτητα. Οι χρόνοι που μετρούνται 

περιλαμβάνουν μόνο τους συνολικούς χρόνους υπολογισμού του MD5 και όχι την 

μέτρηση όλης της διαδικασίας παραλληλισμού (δημιουργία πίνακα, γέμισμα τιμών, 

αναζήτηση στον πίνακα, και στην περίπτωση του CUDA, μεταφορά του πίνακα από 

και προς την μνήμη της GPU). Δίνεται έτσι η εντύπωση της επίτευξης πολύ γρήγορων 

χρόνων εύρεσης. 

Χρησιμοποιώντας τις δύο υλοποιήσεις που αφορούν την CPU (σε Code 

Blocks με OpenMP ή χωρίς και σε Visual Studio με TPL ή χωρίς) 

πραγματοποιήθηκαν διάφορες μετρήσεις (Πίνακες-13-14). Συγκεκριμένα 

επιλέχθηκαν 5 περιπτώσεις κωδικών προς δοκιμή: με συνεχόμενους αριθμούς 

«1234», με τυχαίους αριθμούς «2438», με συνεχόμενους αλφαβητικούς χαρακτήρες, 

με τυχαίους αλφαβητικούς χαρακτήρες και με τυχαίους αλφαριθμητικούς 

χαρακτήρες. Δεν έγιναν μετρήσεις με μεγαλύτερους σε μέγεθος αριθμούς π.χ. 5 γιατί 

οι χρόνοι εκτέλεσης των σειριακών εκτελέσεων ήταν απαγορευτικοί για χρήση 

(μεγαλύτεροι από μία ώρα). Στις περιπτώσεις χρήσης παραλληλισμού έγιναν 

επιπλέον μετρήσεις μεταβάλλοντας την τιμή της μεταβλητής chunk από 95 (όσοι και 

το πλήθος των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των κωδικών), 

σε 47 (το μισό από το πλήθος των χαρακτήρων) και 190 (το διπλάσιο από το πλήθος 

των χαρακτήρων).     
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 Πίνακας-13. Μετρήσεις σε Code Blocks (με ή χωρίς παραλληλισμό) 

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 

 

Πίνακας-14. Μετρήσεις σε Visual Studio (με ή χωρίς παραλληλισμό) 

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 

 

Σχήμα-26. Συνολικές μετρήσεις υλοποιήσεων με χρήση CPU 
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Από τις παραπάνω μετρήσεις προκύπτει ότι το παρ’ όλο που το μέγεθος του 

κωδικού είναι σε όλες τις περιπτώσεις ίδιο, ο χρόνος εύρεσης διαφέρει σημαντικά. Οι 

χρόνοι εύρεσης εξαρτώνται από στην σειρά με την οποία δημιουργούνται οι 

ελεγχόμενοι κωδικοί (από τον σχετικό αλγόριθμο δημιουργίας των επιθυμητών 

κωδικών). Επίσης προκύπτει το συμπέρασμα ότι λόγω της εφαρμογής της μεθόδου 

Brute Force χωρίς κανένα συμβιβασμό, οι συνεχόμενοι ή τυχαίοι, αριθμοί ή 

χαρακτήρες, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα ο τυχαίος 

αλφαριθμητικός κωδικός βρέθηκε γρηγορότερα από τους υπόλοιπους, πράγμα που 

επιβεβαιώνει την έλλειψη οποιουδήποτε συμβιβασμού σχετικά με την γνώση του 

κωδικού. Σχετικά με την χρήση του μεγέθους της μεταβλητής chunk, παρατηρούμε 

ότι το ιδανικό μέγεθος είναι ίσο με το πλήθος των στοιχείων για τον σχηματισμό των 

κωδικών. Αποκλίσεις της τάξης τους διπλασιασμού ή υποδιπλασιασμού της τιμής 

αυτής δίνει μεγαλύτερους χρόνους. Έτσι επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση για την 

βέλτιστη τιμή του chunk, που χρησιμοποιήθηκε και στις μετρήσεις του Κεφαλαίου-5. 

Σε καμία από τις παραπάνω μετρήσεις το TPL δεν μπόρεσε να αποδώσει καλύτερα 

από το OpenMP. Εν μέρει κάτι τέτοιο οφείλεται στην διαφορετικότητα του κώδικα 

(διαφορές στην γλώσσα C με C#).  

Για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης και της αποδοτικότητας του κώδικα, από 

την χρήση του παραλληλισμού με OpenMP, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με αυτή 

της Κεφαλαίου-2.5.1. Χρησιμοποιώντας την ακολουθιακή υλοποίηση μετράμε τον 

χρόνο εκτέλεσης για το ακολουθιακό τμήμα του κώδικα Ts (αυτό που δεν μπορεί να 

παραλληλοποιηθεί), τον χρόνο εκτέλεσης του σειριακού τμήματος που πρόκειται να 

παραλληλοποιηθεί Tpar και τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος T. Από 

τις μετρήσεις προέκυψαν οι παρακάτω τιμές (σε seconds): 

Ts = 0,004, Tpar = 20,989 και T = Ts + Tpar = 20,993 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το ποσοστό του υπό παραλληλισμού τμήματος (P) 

και του σειριακού τμήματος (1 – P) από τις Εξίσωσεις-2.5.1.4 και 2.5.1.5. Έτσι θα 

έχουμε Ρ = 0,999 και s = 0,001. Αντικαθιστώντας στην Εξίσωση-2.4.3 προκύπτει η 

βέλτιστη επιτάχυνση SI(8) για τους 8 πυρήνες που χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι θα 

έχουμε: 
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Στην συνέχεια μετράμε τον χρόνο εκτέλεσης του τμήματος που 

παραλληλίσαμε Tp (στην παράλληλη υλοποίηση). Ο χρόνος αυτός μετρήθηκε: 

Tp = 6,146 

Για να υπολογίσουμε την επιτάχυνση της παράλληλης υλοποίησης 

αντικαθιστούμε στην Εξίσωση-2.5.1.6. Έτσι θα έχουμε S(8) = 3,413 και 

αντικαθιστώντας στην Εξίσωση-2.5.1.7 προκύπτει η αποδοτικότητα E από την χρήση 

παραλληλισμού. Έτσι έχουμε Ε = 0,426 δηλαδή ο κώδικας που παραλληλίστηκε 

πλησιάζει στο 43% του βέλτιστου θεωρητικού παραλληλισμού.  

Για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης και της αποδοτικότητας του κώδικα, από 

την χρήση του παραλληλισμού με TPL, ακολουθήθηκε την ίδια διαδικασία. 

Χρησιμοποιώντας την ακολουθιακή υλοποίηση μετράμε τον χρόνο εκτέλεσης για το 

ακολουθιακό τμήμα του κώδικα Ts (αυτό που δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί), τον 

χρόνο εκτέλεσης του σειριακού τμήματος που πρόκειται να παραλληλοποιηθεί Tpar 

και τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος T. Από τις μετρήσεις 

προέκυψαν οι παρακάτω τιμές (σε seconds): 

Ts = 0,014, Tpar = 36,515 και T = Ts + Tpar = 36,529 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το ποσοστό του υπό παραλληλισμού τμήματος (P) 

και του σειριακού τμήματος (1 – P) από τις Εξίσωσεις-2.5.1.4 και 2.5.1.5. Έτσι θα 

έχουμε Ρ = 0,999 και s = 0,001. Αντικαθιστώντας στην Εξίσωση-2.4.3 προκύπτει η 

βέλτιστη επιτάχυνση SI(8) για τους 8 πυρήνες που χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι θα 

έχουμε: 
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Στην συνέχεια μετράμε τον χρόνο εκτέλεσης του τμήματος που 

παραλληλίσαμε Tp (στην παράλληλη υλοποίηση). Ο χρόνος αυτός μετρήθηκε: 

Tp = 14,584 
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Για να υπολογίσουμε την επιτάχυνση της παράλληλης υλοποίησης 

αντικαθιστούμε στην Εξίσωση-2.5.1.6. Έτσι θα έχουμε S(8) = 2,502 και 

αντικαθιστώντας στην Εξίσωση-2.5.1.7 προκύπτει η αποδοτικότητα E από την χρήση 

παραλληλισμού. Έτσι έχουμε Ε = 0,312 δηλαδή ο κώδικας που παραλληλίστηκε 

πλησιάζει στο 31% του βέλτιστου θεωρητικού παραλληλισμού.  

Και στις δύο περιπτώσεις παραλληλισμού (OpenMP και TPL) οι παραπάνω 

τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με τον νόμο του Amdahl ο οποίος δεν λαμβάνει 

υπόψη το μέγεθος του υπολογιστικού προβλήματος. Δηλαδή η αποδοτικότητα που 

προέκυψε αφορά τις συγκεκριμένες υλοποιήσεις με αριθμό επαναλήψεων Ν (οι 

επαναλήψεις που απαιτούνται για την εύρεση του κωδικού). Μεταβάλλοντας την τιμή 

Ν (αλλάζοντας τον κωδικό που ερευνάται), οι παράλληλοι χρόνοι Tpar και Tp θα 

αυξηθούν ή θα μειωθούν, αλλάζοντας έτσι και την τιμή της αποδοτικότητας. 

Χρησιμοποιώντας επιπλέον χρονιστές μπορούμε να εντοπίζουμε τα προβληματικά 

σημεία, τα σημεία δηλαδή που δημιουργούν καθυστερήσεις και περιορίζουν την 

αύξηση της τιμής της αποδοτικότητας. Στην περίπτωση του OpenMP οι 

καθυστερήσεις οφείλονται από την σειριακή εκτέλεση (critical) του κώδικα 

παραγωγής του επόμενου προς έλεγχο κωδικού. Στην περίπτωση της TPL οι 

καθυστερήσεις εντοπίστηκαν στο γέμισμα των τιμών του πίνακα Ν-στοιχείων, το 

οποίο εκτελείται σειριακά.  

Χρησιμοποιώντας τις δύο υλοποιήσεις που αφορούν την GPU (με έλεγχο της 

θέσης του κωδικού, από τον πίνακα κωδικών, από την CPU και από την GPU) 

πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες μετρήσεις με τις παραπάνω (Πίνακας-15). Σε κάθε 

περίπτωση ελέγχθηκαν διαφορετικοί συνδυασμοί για το μέγεθος του πίνακα και του 

block. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν οι περιπτώσεις 1.024/16, 1.024/32 και 2.048/32 

(τιμή Ν για το μέγεθος του πίνακα και blocksize). 
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Πίνακας-15. Μετρήσεις σε CUDA (με έλεγχο θέσης από CPU ή GPU) 

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 

 

 

Σχήμα-27. Συνολικές μετρήσεις υλοποιήσεων με χρήση GPU 

 

Σχετικά με τους χρόνους εύρεσης των κωδικών, που σχετίζονται με την μορφή 

του κωδικού, ισχύουν τα ίδια συμπεράσματα με τις υλοποιήσεις σε CPU. Σε όλες τις 

περιπτώσεις η χρήση πλήρης υλοποίηση από την GPU απέδωσε καλύτερα από τον 

συνδυασμό CPU και GPU. Σχετικά με την επιλογή του μεγέθους του πίνακα και του 

blocksize, παρατηρούμε ότι το σε μικρότερη μεγέθη οι χρόνοι ήταν μικρότεροι. Οι 

συγκεκριμένες περιπτώσεις κωδικών αφορούσαν μικρά μεγέθη (4 χαρακτήρες) που 

πρακτικά ωφελούν τις μικρές τιμές πινάκων και block. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως η επιλογή μεγάλων τιμών π.χ. 2.048/32 ευνοεί την επεξεργασία 

μεγάλων δεδομένων π.χ. 6 χαρακτήρες και πάνω.  

0
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Για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης και της αποδοτικότητας του κώδικα, από 

την χρήση του παραλληλισμού με CUDA, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με αυτή 

της Κεφαλαίου-2.5.1. Χρησιμοποιώντας την ακολουθιακή υλοποίηση, που 

αναπτύχθηκε μόνο για τις συγκεκριμένες μετρήσεις (Παράρτημα-Ζ), μετράμε τον 

χρόνο εκτέλεσης για το ακολουθιακό τμήμα του κώδικα Ts (αυτό που δεν μπορεί να 

παραλληλοποιηθεί), τον χρόνο εκτέλεσης του σειριακού τμήματος που πρόκειται να 

παραλληλοποιηθεί Tpar και τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος T. Από 

τις μετρήσεις προέκυψαν οι παρακάτω τιμές του Πίνακα-16 (οι χρόνοι είναι σε 

seconds): 

 

Πίνακας-16. Αποδοτικότητα σε CUDA (με έλεγχο θέσης από CPU ή GPU) 

  

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 

Ts 2,41 2,63 2,41 2,63 

Tpar 29,84 32,88 29,84 32,88 

T 32,26 35,51 32,26 35,51 

P 0,93 0,93 0,93 0,93 

1-P 0,07 0,07 0,07 0,07 

SI 13,43 13,49 13,49 13,43 13,49 13,49 

S 8,57 8,49 8,55 8,66 8,65 8,73 

E 0,64 0,63 0,63 0,64 0,64 0,65 

  

Η διαφορετικότητα των μετρήσεων οφείλεται στην μεταβολή του όγκου των 

δεδομένων. Στην περίπτωση του 2.048/32 έχουμε διπλάσιο όγκο δεδομένων, που 

στην περίπτωση της χρήσης της GPU για την εύρεση της θέσης του κωδικού, έδωσε 

την υψηλότερη αποδοτικότητα. Η μέτρηση αυτή ενισχύει το συμπέρασμα ότι ο 

συνδυασμός αυτός είναι ο ιδανικότερος για μεγάλο πλήθος δεδομένα. Η χρήση της 

GPU ως μονάδας ελέγχου της θέσης του κωδικού αύξησε τον παραλληλισμό και την 

αποδοτικότητα της συγκεκριμένης υλοποίησης. Οι απώλειες στην αποδοτικότητα 
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οφείλονται στο σειριακό τμήμα που αφορά τους πίνακες. Στο τμήμα αυτό έχουμε την 

δημιουργία των πινάκων, το γέμισμα των τιμών τους και την σύγκριση με το Hash 

του χρήστη. Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό της αποδοτικότητας κυμάνθηκε σε 

υψηλά επίπεδα (~65%). Στους χρόνους που μετρήθηκαν εμπεριέχονται οι μέθοδοι για 

την μεταφορά των δεδομένων από την μνήμη συστήματος στη μνήμη της GPU και το 

αντίστροφο. Οι χρόνοι αυτοί επιβαρύνουν κατά πολύ τις μετρήσεις και μεταβάλλουν 

σημαντικά το ποσοστό απόδοσης. Τα τμήματα αυτά κώδικα αν και ακολουθιακά, 

μετρήθηκαν στο παράλληλο μέρος της υλοποίησης επειδή θεωρήθηκαν ότι έχουν 

άμεση σχέση με την παράλληλη υλοποίηση. Σε αντίστοιχες μετρήσεις που υπάρχουν 

στο διαδίκτυο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποφεύγεται ο συγκεκριμένος 

τρόπος χρονομέτρησης ώστε να παρουσιάζονται εντυπωσιακότερα αποτελέσματα. 
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7. Επεκτάσεις - Βελτιώσεις 

 Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων θα μπορούσαν να προταθούν οι 

παρακάτω βελτιώσεις. Οι μεθοδολογίες που προτείνονται δεν έχουν υλοποιηθεί στην 

συγκεκριμένη εργασία, αλλά πιστεύεται ότι θα μπορούσαν να δώσουν πιθανόν 

καλύτερα αποτελέσματα. 

Σχετικά με την υλοποίηση του αλγορίθμου, ο MD5 θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί σε γλώσσα Assembly (Minase, 2012). Η γλώσσα Assembly μπορεί να 

κατέβει πολύ εύκολα στα κατώτατα στρώματα του υλικού του υπολογιστή 

προσφέροντας έτσι μεγαλύτερες ταχύτητες εκτέλεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

συνδυασμό με τον υπόλοιπο κώδικα σε C αφού ο κώδικας σε Assembly 

ενσωματώνεται εύκολα σε τέτοιες υλοποιήσεις. Το μειονέκτημα αυτής της 

υλοποίησης είναι ο δύσκολος προγραμματισμός σε Assembly. Η Assembly είναι 

γλώσσα χαμηλού επιπέδου και προσφέρει ελάχιστη φιλικότητα στον 

προγραμματιστή. Μια τέτοια υλοποίηση δεν αναμένεται να δώσει μετρήσεις με 

μεγάλες αποκλίσεις από αυτές που παρουσιάστηκαν, αφού ο αλγόριθμος MD5 

εκτελείται πολύ γρήγορα κυρίως σε σύγχρονα συστήματα όπως το συγκεκριμένο της 

εργασίας. 

Σχετικά με την αρχιτεκτονική του παράλληλου συστήματος, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ένα υβριδικό μοντέλο διαμοιραζόμενης και κατανεμημένης μνήμης. 

Σε συνδυασμό με αυτή την αρχιτεκτονική, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα 

υβριδικό μοντέλο παράλληλου προγραμματισμού. Το μοντέλο αυτό θα περιλάμβανε, 

για παράδειγμα, μια υλοποίηση σε OpenMP και MPI μαζί (Solar, 2012). Κάθε 

υπολογιστής θα χρησιμοποιούσε τοπικά το OpenMP και θα επικοινωνούσε με τους 

υπόλοιπους μέσω MPI. Ένα τέτοιο σύστημα με πολλούς πολυπύρηνους υπολογιστές 

που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου, θα μπορούσε να δώσει σημαντικά 

καλύτερους χρόνους κυρίως σε εύρεση μεγάλων σε μήκος κωδικών. 

Στην περίπτωση της χρήσης της GPU ως μονάδας επεξεργασίας, θα μπορούσε 

επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα υβριδικό σύστημα μοιραζόμενης και κατανεμημένης 

μνήμης σε συνδυασμό με CUDA και MPI (Nguyen, 2010). Τέτοια συστήματα είναι 

ευρύτατα διαδεδομένα σε σύγχρονα συστήματα υπερυπολιστών (Top500, 2011). Μια 
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τέτοια υλοποίηση αναμένεται να δώσει σημαντικά καλύτερους χρόνους εύρεσης 

κωδικών.  

Η χρήση μεγάλων πινάκων δημιούργησε τις μεγαλύτερες επιβραδύνσεις στους 

χρόνους εύρεσης των κωδικών. Το γέμισμα των τιμών του πίνακα αλλά και η 

αναζήτηση του στοιχείου, στην περίπτωση που βρεθεί ο κωδικός, προσέδιδαν 

καθυστερήσεις στον χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος. Μια διαφορετική 

υλοποίηση που θα εξάλειφε το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε να είναι η προσθήκη 

των βρόχων σχηματισμού του επόμενου κωδικού μέσα στο τμήμα του kernel. 
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8. Παράρτημα 

Α – Code Blocks με C (απλή εκτέλεση) 

// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Code Blocks with C Language (Simple Execute) 

// Based on: 

/* MDDRIVER.C - test driver for MD5 

   Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. Created 1990. All 

   rights reserved. 

   RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either 

   the merchantability of this software or the suitability of this 

   software for any particular purpose. It is provided "as is" 

   without express or implied warranty of any kind. 

   These notices must be retained in any copies of any part of this 

   documentation and/or software. 

   The following makes MD default to MD5 if it has not already been 

   defined with C compiler flags. */ 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <time.h> 

#include <math.h> 

#include "global.h" 

#include "md5.h" 

 

#define asciistart 32 // Start ASCII code (32) 

#define asciiend 126 // End ASCII code (126) 

 

static void MD5String PROTO_LIST ((char *, unsigned char [16])); 

static void MD5Print PROTO_LIST ((unsigned char [16])); 

static void MD5BruteForce PROTO_LIST ((unsigned char [16], double)); 

static void MD5Test PROTO_LIST ((char [16], double *)); 

static void convertSec (int *sec, int *Y, int *M, int *W, int *D, int *h, int *m); 

 

int main() 

{ 

 char passw[8]; 

 unsigned char md5passw[16]; 

 double kt; 

 printf("******************************\n"); 

 printf("*     MD5 Password Found     *\n"); 

 printf("******************************\n\n"); 

 printf("Give the password: "); 

 scanf("%s",passw); 

 // Convert user pass to MD5 Hash 

 MD5String (passw, md5passw); 

 printf (" MD5 (\"%s\") = ", passw); 

 // Display MD5 Hash in Hex digit format 

 MD5Print (md5passw); 
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 printf ("Testing your system about 1min (wait...)\n"); 

 // System testing with big pass for ~1min 

 MD5Test ("1234567812345678",&kt); 

 printf("============================\n"); 

 printf ("Starting Brute Force...\n"); 

 printf("============================\n"); 

 // Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

 MD5BruteForce (md5passw,kt); 

    return (0); 

} 

 

// Digests a string and prints the result 

static void MD5String (string, md5passw) 

char *string; 

unsigned char md5passw[16]; 

{ 

  MD5_CTX context; 

  unsigned char digest[16]; 

  unsigned int len = strlen (string); 

  unsigned int i; 

  MD5Init (&context); 

  MD5Update (&context, (unsigned char *)string, len); 

  MD5Final (digest, &context); 

  for (i = 0; i < 16; i++) 

     md5passw[i]=digest[i]; 

} 

 

// Prints a message digest in hexadecimal 

static void MD5Print (digest) 

unsigned char digest[16]; 

{ 

  unsigned int i; 

  for (i = 0; i < 16; i++) 

    printf ("%02x", digest[i]); 

  printf ("\n"); 

} 

 

// Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

static void MD5BruteForce (md5passw,kt) 

unsigned char md5passw[16]; 

double kt; 

{ 

 int t[255], pswln, i=1, j, ii, correct=0; 

 double k=0, kmax=0; 

 int Y, M, W, D, h, m, sec; 

 unsigned char md5psw[16]; 

 // For password length 8 

 char psw[8]={'\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0'}; 

 clock_t start, finish, startS,finishS; 

 time_t tnow,tstart,tfinish; 

 time(&tstart); 

    // Define password length < 8 

    pswln = 8; 

 start = clock(); 

 // Loop until pass length or find Hash 
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 while (i <= pswln && correct!=16) 

 { 

  time(&tnow); 

  // Loop for next length combinations 

  for (j = 0; j <= i; j++) 

   t[j] = asciistart; 

  printf("Searching for password length: %i\n",i); 

  kmax = kmax + pow(((asciiend-asciistart)+1),i); 

  printf(" Estimation max combinations: %.0f\n",kmax); 

  printf(" Starting: \t\t%s", ctime(&tnow)); 

  sec = kmax/kt; 

  convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

  printf(" Estimation max time: \t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i  (wait...)\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

  startS = clock(); 

  // Loop until create all combinations for x-length or find Hash 

  for (k=0;t[i] <= asciistart && correct!=16;k++) 

  { 

      // Create next password 

   t[0]++; 

   for (j = 0; j <= i; j++) 

    if (t[j] > asciiend) 

    { 

     t[j] = asciistart; 

     t[j+1]++; 

    } 

            // End of create next password 

   // Convert to string password 

   for (j = 0; j < i; j++) 

    psw[j] = t[j]; 

   // Convert creating string to MD5 Hash 

   MD5String (psw, md5psw); 

   // Compare MD5 hash from creating string with user MD5 Hash 

   correct=0; 

   for (ii = 0; ii < 16; ii++) 

    if (md5psw[ii] == md5passw[ii]) 

     correct++; 

   // End of compare MD5 hash from creating string with user MD5 Hash 

  } // End loop until create all combinations for x-length or find Hash 

  time(&tfinish); 

  finishS = clock(); 

  sec = ((finishS - startS)) / CLOCKS_PER_SEC; 

  convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

  printf(" Finished: \t\t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

  // Next length 

  i++; 

 } // End loop until pass length or find Hash 

 // Display results 

 finish = clock(); 

 printf("\n============================\n"); 

 printf("Brute Force Results\n"); 

 printf("============================\n"); 

 if (correct==16) 

  printf(" Password is: %s\n",psw); 
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 else 

  printf(" Password not found...\n"); 

 sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

 // Convert System Time 

 convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

 printf(" Starting: \t\t%s", ctime(&tstart)); 

 printf(" Finished: \t\t%s", ctime(&tfinish)); 

 printf(" Time elapsed: \t\t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

 printf(" Total combinations: \t%.0f\n",k); 

 printf(" Combinations/sec: \t%.0f\n\n",k/(((double)(finish - start)) / 

CLOCKS_PER_SEC)); 

} 

 

 

 

 

// Convert System Time 

static void convertSec (int *sec, int *Y, int *M, int *W, int *D, int *h, int *m) 

{ 

 *Y = *sec / (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

 *sec -= *Y * (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

 *M = *sec / (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

 *sec -= *M * (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

 *W = *sec / (60 * 60 * 24 * 7); 

 *sec -= *W * (60 * 60 * 24 * 7); 

 *D = *sec / (60 * 60 * 24); 

 *sec -= *D * (60 * 60 * 24); 

 *h = *sec / (60 * 60); 

 *sec -= *h * (60 * 60); 

 *m = *sec / 60; 

 *sec -= *m * (60); 

} 

 

// Start Test for big Hash in digit format 

static void MD5Test (md5passw,kt) 

char md5passw[32]; 

double *kt; 

{ 

 int t[255], pswln, i=1, j, ii, correct=0; 

 double k=0; 

 int sec=0; 

 unsigned char md5psw[32]; 

 // For password length 16 

 char 

psw[16]={'\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0

','\0'}; 

 clock_t start, finish; 

    // Define password length < 16 

    pswln = 16; 

 start = clock(); 

 // Loop until pass length or find Hash or time > 60sec 

 while (i <= pswln && correct!=32 && sec<=60) 

 { 

  // Loop for next length combinations 

  for (j = 0; j <= i; j++) 
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   t[j] = asciistart; 

  // Loop until create all combinations for x-length or find Hash of time > 60 

sec 

  for (k=0;t[i] <= asciistart && correct!=32 && sec<=60;k++) 

  { 

   // Create next password 

   t[0]++; 

   for (j = 0; j <= i; j++) 

   { 

    if (t[j] > asciiend) 

    { 

     t[j] = asciistart; 

     t[j+1]++; 

    } 

    if (((finish - start) / CLOCKS_PER_SEC)>=60) 

     break; 

   } 

   // End of create next password 

   // Convert to string password 

   for (j = 0; j < i; j++) 

    psw[j] = t[j]; 

   // Convert creating string to MD5 Hash 

   MD5String (psw, md5psw); 

   // Compare MD5 hash from creating string with user big Hash 

   correct=0; 

   for (ii = 0; ii < 32; ii++) 

    if (md5psw[ii] == md5passw[ii]) 

     correct++; 

            // End of compare MD5 hash from creating string with user big Hash 

   finish = clock(); 

   sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

  } // End loop until create all combinations for x-length or find Hash 

  // Νext length 

  i++; 

  finish = clock(); 

  sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

 } // End loop until pass length or find Hash or time > 60sec 

 // Display results 

 printf(" Combinations/sec: ~%.0f\n\n",k/(((double)(finish - start)) / 

CLOCKS_PER_SEC)); 

 *kt=k/(((double)(finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC); 

} 
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// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Code Blocks with C Language (Simple Execute) 

// Based on: 

/* GLOBAL.H - RSAREF types and constants 

   Copyright (C) RSA Laboratories, a division of RSA Data Security, 

     Inc., created 1991. All rights reserved. */ 

 

#ifndef _GLOBAL_H_ 

#define _GLOBAL_H_ 1 

 

/* PROTOTYPES should be set to one if and only if the compiler supports function 

argument prototyping.   The following makes PROTOTYPES default to 1 if it has not 

already been  defined as 0 with C compiler flags. */ 

#ifndef PROTOTYPES 

#define PROTOTYPES 1 

#endif 

 

/* POINTER defines a generic pointer type */ 

typedef unsigned char *POINTER; 

 

/* UINT2 defines a two byte word */ 

typedef unsigned short int UINT2; 

 

/* UINT4 defines a four byte word */ 

typedef unsigned long int UINT4; 

 

#ifndef NULL_PTR 

#define NULL_PTR ((POINTER)0) 

#endif 

 

#ifndef UNUSED_ARG 

#define UNUSED_ARG(x) x = *(&x); 

#endif 

 

/* PROTO_LIST is defined depending on how PROTOTYPES is defined above. If using 

PROTOTYPES, then PROTO_LIST returns the list, otherwise it returns an empty list. */ 

#if PROTOTYPES 

#define PROTO_LIST(list) list 

#else 

#define PROTO_LIST(list) () 

#endif 

#endif /* end _GLOBAL_H_ */ 
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// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Code Blocks with C Language (Simple Execute) 

// Based on: 

/* MD5.H - header file for MD5C.C 

   Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All 

   rights reserved. 

   License to copy and use this software is granted provided that it 

   is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest 

   Algorithm" in all material mentioning or referencing this software 

   or this function. 

   License is also granted to make and use derivative works provided 

   that such works are identified as "derived from the RSA Data 

   Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material 

   mentioning or referencing the derived work. 

   RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either 

   the merchantability of this software or the suitability of this 

   software for any particular purpose. It is provided "as is" 

   without express or implied warranty of any kind. 

   These notices must be retained in any copies of any part of this 

   documentation and/or software. */ 

 

#ifndef _MD5_H_ 

#define _MD5_H_ 1 

#ifdef __cplusplus 

extern "C" { 

#endif 

 

/* MD5 context. */ 

typedef struct { 

  UINT4 state[4];                                  /* state (ABCD) */ 

  UINT4 count[2];       /* number of bits, modulo 2^64 (lsb first) */ 

  unsigned char buffer[64];                        /* input buffer */ 

} MD5_CTX; 

 

void MD5Init PROTO_LIST ((MD5_CTX *)); 

void MD5Update PROTO_LIST ((MD5_CTX *, unsigned char *, unsigned int)); 

void MD5Final PROTO_LIST ((unsigned char [16], MD5_CTX *)); 

 

#ifdef __cplusplus 

} 

#endif 

#endif 
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// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Code Blocks with C Language (Simple Execute) 

// Based on: 

/* MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm 

   Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All 

   rights reserved. 

   License to copy and use this software is granted provided that it 

   is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest 

   Algorithm" in all material mentioning or referencing this software 

   or this function. 

   License is also granted to make and use derivative works provided 

   that such works are identified as "derived from the RSA Data 

   Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material 

   mentioning or referencing the derived work. 

   RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either 

   the merchantability of this software or the suitability of this 

   software for any particular purpose. It is provided "as is" 

   without express or implied warranty of any kind. 

   These notices must be retained in any copies of any part of this 

   documentation and/or software. */ 

 

#include "global.h" 

#include "md5.h" 

 

/* Constants for MD5Transform routine. */ 

#define S11 7 

#define S12 12 

#define S13 17 

#define S14 22 

#define S21 5 

#define S22 9 

#define S23 14 

#define S24 20 

#define S31 4 

#define S32 11 

#define S33 16 

#define S34 23 

#define S41 6 

#define S42 10 

#define S43 15 

#define S44 21 

 

 

static void MD5Transform PROTO_LIST ((UINT4 [4], unsigned char [64])); 

static void Encode PROTO_LIST 

  ((unsigned char *, UINT4 *, unsigned int)); 

static void Decode PROTO_LIST 

  ((UINT4 *, unsigned char *, unsigned int)); 

static void MD5_memcpy PROTO_LIST ((POINTER, POINTER, unsigned int)); 

static void MD5_memset PROTO_LIST ((POINTER, int, unsigned int)); 
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static unsigned char PADDING[64] = { 

 0x80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

}; 

 

/* F, G, H and I are basic MD5 functions. */ 

#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z))) 

#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z))) 

#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z)) 

#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z))) 

 

/* ROTATE_LEFT rotates x left n bits. */ 

#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n)))) 

 

/* FF, GG, HH, and II transformations for rounds 1, 2, 3, and 4. 

   Rotation is separate from addition to prevent recomputation. */ 

#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += F ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += G ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += H ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define II(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += I ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

/* MD5 initialization. Begins an MD5 operation, writing a new context. */ 

void MD5Init (context) 

MD5_CTX *context;                                       /* context */ 

{ 

  context->count[0] = context->count[1] = 0; 

 

  /* Load magic initialization constants. */ 

  context->state[0] = 0x67452301; 

  context->state[1] = 0xefcdab89; 

  context->state[2] = 0x98badcfe; 

  context->state[3] = 0x10325476; 

} 

 

/* MD5 block update operation. Continues an MD5 message-digest 

     operation, processing another message block, and updating the 

     context. */ 

void MD5Update (context, input, inputLen) 

MD5_CTX *context;                                       /* context */ 
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unsigned char *input;                               /* input block */ 

unsigned int inputLen;                    /* length of input block */ 

{ 

  unsigned int i, index, partLen; 

 

  /* Compute number of bytes mod 64 */ 

  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3F); 

 

  /* Update number of bits */ 

  if ((context->count[0] += ((UINT4)inputLen << 3)) 

      < ((UINT4)inputLen << 3)) 

    context->count[1]++; 

  context->count[1] += ((UINT4)inputLen >> 29); 

 

  partLen = 64 - index; 

 

  /* Transform as many times as possible. */ 

  if (inputLen >= partLen) { 

    MD5_memcpy 

      ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)input, partLen); 

    MD5Transform (context->state, context->buffer); 

 

    for (i = partLen; i + 63 < inputLen; i += 64) 

      MD5Transform (context->state, &input[i]); 

 

    index = 0; 

  } 

  else 

    i = 0; 

 

  /* Buffer remaining input */ 

  MD5_memcpy 

    ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)&input[i], 

     inputLen-i); 

} 

 

/* MD5 finalization. Ends an MD5 message-digest operation, writing the the message 

digest and zeroizing the context. */ 

void MD5Final (digest, context) 

unsigned char digest[16];                        /* message digest */ 

MD5_CTX *context;                                       /* context */ 

{ 

  unsigned char bits[8]; 

  unsigned int index, padLen; 

 

  /* Save number of bits */ 

  Encode (bits, context->count, 8); 

 

  /* Pad out to 56 mod 64. */ 

  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3f); 

  padLen = (index < 56) ? (56 - index) : (120 - index); 

  MD5Update (context, PADDING, padLen); 

 

  /* Append length (before padding) */ 

  MD5Update (context, bits, 8); 
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  /* Store state in digest */ 

  Encode (digest, context->state, 16); 

 

  /* Zeroize sensitive information. */ 

  MD5_memset ((POINTER)context, 0, sizeof (*context)); 

} 

 

/* MD5 basic transformation. Transforms state based on block. */ 

static void MD5Transform (state, block) 

UINT4 state[4]; 

unsigned char block[64]; 

{ 

  UINT4 a = state[0], b = state[1], c = state[2], d = state[3], x[16]; 

 

  Decode (x, block, 64); 

 

  /* Round 1 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 0], S11, 0xd76aa478); /* 1 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */ 

  FF (c, d, a, b, x[ 2], S13, 0x242070db); /* 3 */ 

  FF (b, c, d, a, x[ 3], S14, 0xc1bdceee); /* 4 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 4], S11, 0xf57c0faf); /* 5 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 5], S12, 0x4787c62a); /* 6 */ 

  FF (c, d, a, b, x[ 6], S13, 0xa8304613); /* 7 */ 

  FF (b, c, d, a, x[ 7], S14, 0xfd469501); /* 8 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 8], S11, 0x698098d8); /* 9 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 9], S12, 0x8b44f7af); /* 10 */ 

  FF (c, d, a, b, x[10], S13, 0xffff5bb1); /* 11 */ 

  FF (b, c, d, a, x[11], S14, 0x895cd7be); /* 12 */ 

  FF (a, b, c, d, x[12], S11, 0x6b901122); /* 13 */ 

  FF (d, a, b, c, x[13], S12, 0xfd987193); /* 14 */ 

  FF (c, d, a, b, x[14], S13, 0xa679438e); /* 15 */ 

  FF (b, c, d, a, x[15], S14, 0x49b40821); /* 16 */ 

 

  /* Round 2 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 1], S21, 0xf61e2562); /* 17 */ 

  GG (d, a, b, c, x[ 6], S22, 0xc040b340); /* 18 */ 

  GG (c, d, a, b, x[11], S23, 0x265e5a51); /* 19 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 0], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 5], S21, 0xd62f105d); /* 21 */ 

  GG (d, a, b, c, x[10], S22,  0x2441453); /* 22 */ 

  GG (c, d, a, b, x[15], S23, 0xd8a1e681); /* 23 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 9], S21, 0x21e1cde6); /* 25 */ 

  GG (d, a, b, c, x[14], S22, 0xc33707d6); /* 26 */ 

  GG (c, d, a, b, x[ 3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 8], S24, 0x455a14ed); /* 28 */ 

  GG (a, b, c, d, x[13], S21, 0xa9e3e905); /* 29 */ 

  GG (d, a, b, c, x[ 2], S22, 0xfcefa3f8); /* 30 */ 

  GG (c, d, a, b, x[ 7], S23, 0x676f02d9); /* 31 */ 

  GG (b, c, d, a, x[12], S24, 0x8d2a4c8a); /* 32 */ 
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  /* Round 3 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 5], S31, 0xfffa3942); /* 33 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 8], S32, 0x8771f681); /* 34 */ 

  HH (c, d, a, b, x[11], S33, 0x6d9d6122); /* 35 */ 

  HH (b, c, d, a, x[14], S34, 0xfde5380c); /* 36 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 1], S31, 0xa4beea44); /* 37 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 4], S32, 0x4bdecfa9); /* 38 */ 

  HH (c, d, a, b, x[ 7], S33, 0xf6bb4b60); /* 39 */ 

  HH (b, c, d, a, x[10], S34, 0xbebfbc70); /* 40 */ 

  HH (a, b, c, d, x[13], S31, 0x289b7ec6); /* 41 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 0], S32, 0xeaa127fa); /* 42 */ 

  HH (c, d, a, b, x[ 3], S33, 0xd4ef3085); /* 43 */ 

  HH (b, c, d, a, x[ 6], S34,  0x4881d05); /* 44 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 9], S31, 0xd9d4d039); /* 45 */ 

  HH (d, a, b, c, x[12], S32, 0xe6db99e5); /* 46 */ 

  HH (c, d, a, b, x[15], S33, 0x1fa27cf8); /* 47 */ 

  HH (b, c, d, a, x[ 2], S34, 0xc4ac5665); /* 48 */ 

 

  /* Round 4 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 0], S41, 0xf4292244); /* 49 */ 

  II (d, a, b, c, x[ 7], S42, 0x432aff97); /* 50 */ 

  II (c, d, a, b, x[14], S43, 0xab9423a7); /* 51 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 5], S44, 0xfc93a039); /* 52 */ 

  II (a, b, c, d, x[12], S41, 0x655b59c3); /* 53 */ 

  II (d, a, b, c, x[ 3], S42, 0x8f0ccc92); /* 54 */ 

  II (c, d, a, b, x[10], S43, 0xffeff47d); /* 55 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 1], S44, 0x85845dd1); /* 56 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 8], S41, 0x6fa87e4f); /* 57 */ 

  II (d, a, b, c, x[15], S42, 0xfe2ce6e0); /* 58 */ 

  II (c, d, a, b, x[ 6], S43, 0xa3014314); /* 59 */ 

  II (b, c, d, a, x[13], S44, 0x4e0811a1); /* 60 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 4], S41, 0xf7537e82); /* 61 */ 

  II (d, a, b, c, x[11], S42, 0xbd3af235); /* 62 */ 

  II (c, d, a, b, x[ 2], S43, 0x2ad7d2bb); /* 63 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 9], S44, 0xeb86d391); /* 64 */ 

 

  state[0] += a; 

  state[1] += b; 

  state[2] += c; 

  state[3] += d; 

 

  /* Zeroize sensitive information. */ 

  MD5_memset ((POINTER)x, 0, sizeof (x)); 

} 

 

/* Encodes input (UINT4) into output (unsigned char). Assumes len is a multiple of 4. 

*/ 

static void Encode (output, input, len) 

unsigned char *output; 

UINT4 *input; 

unsigned int len; 

{ 

  unsigned int i, j; 
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  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) { 

    output[j] = (unsigned char)(input[i] & 0xff); 

    output[j+1] = (unsigned char)((input[i] >> 8) & 0xff); 

    output[j+2] = (unsigned char)((input[i] >> 16) & 0xff); 

    output[j+3] = (unsigned char)((input[i] >> 24) & 0xff); 

  } 

} 

 

/* Decodes input (unsigned char) into output (UINT4). Assumes len is a multiple of 4. 

*/ 

static void Decode (output, input, len) 

UINT4 *output; 

unsigned char *input; 

unsigned int len; 

{ 

  unsigned int i, j; 

 

  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) 

    output[i] = ((UINT4)input[j]) | (((UINT4)input[j+1]) << 8) | 

      (((UINT4)input[j+2]) << 16) | (((UINT4)input[j+3]) << 24); 

} 

 

/* Note: Replace "for loop" with standard memcpy if possible. */ 

static void MD5_memcpy (output, input, len) 

POINTER output; 

POINTER input; 

unsigned int len; 

{ 

  unsigned int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) 

    output[i] = input[i]; 

} 

 

/* Note: Replace "for loop" with standard memset if possible. */ 

static void MD5_memset (output, value, len) 

POINTER output; 

int value; 

unsigned int len; 

{ 

  unsigned int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) 

    ((char *)output)[i] = (char)value; 

} 
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Β – Code Blocks με C (εκτέλεση με OpenMP) 

// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Code Blocks with C Language (OpenMP Execute) 

// Based on: 

/* MDDRIVER.C - test driver for MD5 

   Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. Created 1990. All 

   rights reserved. 

   RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either 

   the merchantability of this software or the suitability of this 

   software for any particular purpose. It is provided "as is" 

   without express or implied warranty of any kind. 

   These notices must be retained in any copies of any part of this 

   documentation and/or software. 

   The following makes MD default to MD5 if it has not already been 

   defined with C compiler flags. */ 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <time.h> 

#include <math.h> 

#include "global.h" 

#include "md5.h" 

 

#define asciistart 32 // Start ASCII code (32) 

#define asciiend 126 // End ASCII code (126) 

#define chunk asciiend-asciistart+1 // ASCIIend - ASCIIstart + 1 

#define threadsn omp_get_num_procs() // 8 for i7 (Max threads 692) 

#define N (chunk)*threadsn // Password table width 

 

static void MD5String PROTO_LIST ((char *, unsigned char [16])); 

static void MD5Print PROTO_LIST ((unsigned char [16])); 

static void MD5BruteForce PROTO_LIST ((unsigned char [16], double)); 

static void MD5Test PROTO_LIST ((char [16], double *)); 

static void convertSec (int *sec, int *Y, int *M, int *W, int *D, int *h, int *m); 

 

int main() 

{ 

 char passw[8]; 

 unsigned char md5passw[16]; 

 double kt; 

 omp_set_num_threads(threadsn); 

 printf("*****************************\n"); 

 printf("*     MD5 Password Found    *\n"); 

 printf("*****************************\n\n"); 

 printf("Give the password: "); 

 scanf("%s",passw); 

 // Convert user pass to MD5 Hash 

 MD5String (passw, md5passw); 

 printf (" MD5 (\"%s\") = ", passw); 

 // Display MD5 Hash in Hex digit format 
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 MD5Print (md5passw); 

 printf ("Testing your system about 1min (wait...)\n"); 

 // System testing with big pass for ~1min 

 MD5Test ("1234567812345678",&kt); 

 printf("============================\n"); 

 printf ("Starting Brute Force...\n"); 

 printf("============================\n"); 

 // Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

 MD5BruteForce (md5passw,kt); 

    return (0); 

} 

 

// Digests a string and prints the result 

static void MD5String (string, md5passw) 

char *string; 

unsigned char md5passw[16]; 

{ 

  MD5_CTX context; 

  unsigned char digest[16]; 

  unsigned int len = strlen (string); 

  unsigned int i; 

  MD5Init (&context); 

  MD5Update (&context, (unsigned char *)string, len); 

  MD5Final (digest, &context); 

  for (i = 0; i < 16; i++) 

     md5passw[i]=digest[i]; 

} 

 

// Prints a message digest in hexadecimal 

static void MD5Print (digest) 

unsigned char digest[16]; 

{ 

  unsigned int i; 

  for (i = 0; i < 16; i++) 

    printf ("%02x", digest[i]); 

  printf ("\n"); 

} 

 

// Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

static void MD5BruteForce (md5passw,kt) 

unsigned char md5passw[16]; 

double kt; 

{ 

 int t[255], pswln, i=1, j, ii, correct=0, chk=0, ik; 

 double kmax=0, k=0; //compinations 

 int Y, M, W, D, h, m, sec; 

 unsigned char md5psw[16]; 

 // For password length 8 

 char psw[8]={'\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0'}; 

 char pswf[8]={'\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0'}; 

 clock_t start, finish, startS,finishS; 

 time_t tnow,tstart,tfinish; 

 time(&tstart); 

 // Define password length < 8 

 pswln = 8; 
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 start = clock(); 

 // Loop until pass length or find Hash 

 while (i <= pswln && correct!=16) 

 { 

  time(&tnow); 

  // Loop for next length combinations 

  for (j = 0; j <= i; j++) 

   t[j] = asciistart; 

  printf("Searching for password length: %i\n",i); 

  kmax = kmax + pow(((asciiend-asciistart)+1),i); 

  printf(" Estimation max combinations: %.0f\n",kmax); 

  printf(" Starting: \t\t%s", ctime(&tnow)); 

  sec = kmax/kt; 

  convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

  printf(" Estimation max time: \t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i  (wait...)\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

  startS = clock(); 

  // Start parallel section 

  #pragma omp parallel private(chk,psw,md5psw) 

  { 

            chk=0; 

   psw[0]='\0';psw[1]='\0';psw[2]='\0';psw[3]='\0';psw[4]='\0'; 

   psw[5]='\0'; psw[6]='\0';psw[7]='\0'; 

            #pragma omp for schedule (dynamic,chunk) nowait 

       

 

 

 

// Loop until create all combinations for x-length or find Hash 

            for (ik=0;ik<N;ik++) 

            { 

                #pragma omp critical 

                { 

                    // Create next password 

                    t[0]++; 

                    for (j = 0; j <= i; j++) 

                        if (t[j] > asciiend) 

                        { 

                            t[j] = asciistart; 

                            t[j+1]++; 

                        } 

                    // End of create next password 

                    // Convert to string password 

                    for (j = 0; j < i; j++) 

                        psw[j] = t[j]; 

                } // End critical 

                // Convert creating string to MD5 Hash 

                MD5String (psw, md5psw); 

          // Compare MD5 hash from creating string with user MD5 Hash 

                if (correct!=16) 

                { 

            if (md5psw[0] == md5passw[0] && md5psw[1] == md5passw[1] 

              && md5psw[2] == md5passw[2] && md5psw[3] == md5passw[3] 

              && md5psw[4] == md5passw[4] && md5psw[5] == md5passw[5] 

              && md5psw[6] == md5passw[6] && md5psw[7] == md5passw[7] 
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              && md5psw[8] == md5passw[8] && md5psw[9] == md5passw[9] 

          && md5psw[10] == md5passw[10] && md5psw[11] == md5passw[11] 

          && md5psw[12] == md5passw[12] && md5psw[13] == md5passw[13] 

         && md5psw[14] == md5passw[14] && md5psw[15] == md5passw[15]) 

                    { 

                        correct=16; 

                        for (ii = 0; ii < 16; ii++) 

                            pswf[ii] = psw[ii]; 

                    } 

                }  

// End of compare MD5 hash from creating string with user MD5 Hash 

                if(t[i] <= asciistart && correct!=16) // Check for 

                    ik=0; // Continue 

                else 

                    ik=N; // Exit 

                k++; 

            }  

// End loop until create all combinations for x-length or find Hash 

  } // End parallel section 

  time(&tfinish); 

  finishS = clock(); 

  sec = ((finishS - startS)) / CLOCKS_PER_SEC; 

  convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

  printf(" Finished: \t\t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

  // Next length 

  i++; 

 } // End loop until pass length or find Hash 

 // Display results 

 finish = clock(); 

 printf("\n============================\n"); 

 printf("Brute Force Results\n"); 

 printf("============================\n"); 

 if (correct==16) 

  printf(" Password is: %s\n",pswf); 

 else 

  printf(" Password not found...\n"); 

 sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

 // Convert System Time 

 convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

 printf(" Starting: \t\t%s", ctime(&tstart)); 

 printf(" Finished: \t\t%s", ctime(&tfinish)); 

 printf(" Time elapsed: \t\t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

 printf(" Total combinations: \t%.0f\n",k); 

 printf(" Combinations/sec: \t%.0f\n\n",k/(((double)(finish - start)) / 

CLOCKS_PER_SEC)); 

} 

// Convert System Time 

static void convertSec (int *sec, int *Y, int *M, int *W, int *D, int *h, int *m) 

{ 

 *Y = *sec / (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

 *sec -= *Y * (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

 *M = *sec / (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

 *sec -= *M * (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 



 

Διονύσιος Σαλονικίδης,  

«Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου προγραμματισμού  

σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 146 

 *W = *sec / (60 * 60 * 24 * 7); 

 *sec -= *W * (60 * 60 * 24 * 7); 

 *D = *sec / (60 * 60 * 24); 

 *sec -= *D * (60 * 60 * 24); 

 *h = *sec / (60 * 60); 

 *sec -= *h * (60 * 60); 

 *m = *sec / 60; 

 *sec -= *m * (60); 

} 

// Start Test for big Hash in digit format 

static void MD5Test (md5passw,kt) 

char md5passw[32]; 

double *kt; 

{ 

 int t[255], pswln, i=1, j, ii, correct=0, chk=0, ik; 

 double k=0; 

 int sec=0; 

 unsigned char md5psw[32]; 

 // For password length 16 

 char 

psw[16]={'\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0

','\0'};  

 char 

pswf[16]={'\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\

0','\0'};  

 clock_t start, finish; 

 // Define password length < 16 

    pswln = 16; 

 start = clock(); 

 // Loop until pass length or find Hash or time > 60sec 

 while (i <= pswln && correct!=32 && sec<=60) 

 { 

     // Loop for next length combinations 

  for (j = 0; j <= i; j++) 

   t[j] = asciistart; 

        // Start parallel section 

  #pragma omp parallel private(chk,psw,md5psw) 

  { 

            chk=0; 

            psw[0]='\0';psw[1]='\0';psw[2]='\0';psw[3]='\0';psw[4]='\0'; 

psw[5]='\0';psw[6]='\0';psw[7]='\0';psw[8]='\0';psw[9]='\0'; 

psw[10]='\0';psw[11]='\0';psw[12]='\0';psw[13]='\0'; 

psw[14]='\0';psw[15]='\0'; 

            #pragma omp for schedule (dynamic,chunk) nowait 

            // Loop until create all combinations for x-length or find Hash of time > 

60 sec 

            for (ik=0;ik<N;ik++) 

            { 

                #pragma omp critical 

                { 

                    // Create next password 

                    t[0]++; 

                    for (j = 0; j <= i; j++) 

                        if (t[j] > asciiend) 

                        { 

                            t[j] = asciistart; 
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                            t[j+1]++; 

                        } 

                    // End of create next password 

                    // Convert to string password 

                    for (j = 0; j < i; j++) 

                        psw[j] = t[j]; 

                } // End critical 

                // Convert creating string to MD5 Hash 

                MD5String (psw, md5psw); 

          // Compare MD5 hash from creating string with user big Hash 

                if (correct!=32) 

                { 

             if (md5psw[0] == md5passw[0] && md5psw[1] == md5passw[1] 

              && md5psw[2] == md5passw[2] && md5psw[3] == md5passw[3] 

              && md5psw[4] == md5passw[4] && md5psw[5] == md5passw[5] 

              && md5psw[6] == md5passw[6] && md5psw[7] == md5passw[7] 

              && md5psw[8] == md5passw[8] && md5psw[9] == md5passw[9] 

          && md5psw[10] == md5passw[10] && md5psw[11] == md5passw[11] 

          && md5psw[12] == md5passw[12] && md5psw[13] == md5passw[13] 

          && md5psw[14] == md5passw[14] && md5psw[15] == md5passw[15] 

          && md5psw[16] == md5passw[16] && md5psw[17] == md5passw[17] 

          && md5psw[18] == md5passw[18] && md5psw[19] == md5passw[19] 

          && md5psw[20] == md5passw[20] && md5psw[21] == md5passw[21] 

          && md5psw[22] == md5passw[22] && md5psw[23] == md5passw[23] 

          && md5psw[24] == md5passw[24] && md5psw[25] == md5passw[25] 

          && md5psw[26] == md5passw[26] && md5psw[27] == md5passw[27] 

          && md5psw[28] == md5passw[28] && md5psw[29] == md5passw[29] 

         && md5psw[30] == md5passw[30] && md5psw[31] == md5passw[31]) 

                    { 

                        correct=32; 

                        for (ii = 0; ii < 16; ii++) 

                            pswf[ii] = psw[ii]; 

                    } 

                }  

// End of compare MD5 hash from creating string with user big Hash 

                if(t[i] <= asciistart && correct!=32 && sec<=60)  

// Check for 

                    ik=0; // Continue 

                else 

                    ik=N; // Exit 

                k++; 

                finish = clock(); 

                sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

            }  

// End loop until create all combinations for x-length or find Hash 

  } // End parallel section 

  i++; // Next length 

  finish = clock(); 

  sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

 } // End loop until pass length or find Hash or time > 60sec 

 // Display results 

 printf(" Combinations/sec: ~%.0f\n\n",k/(((double)(finish - start)) / 

CLOCKS_PER_SEC)); 

 *kt=k/(((double)(finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC); 

} 
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// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Code Blocks with C Language (OpenMP Execute) 

// Based on: 

/* GLOBAL.H - RSAREF types and constants 

   Copyright (C) RSA Laboratories, a division of RSA Data Security, 

     Inc., created 1991. All rights reserved. */ 

 

#ifndef _GLOBAL_H_ 

#define _GLOBAL_H_ 1 

 

/* PROTOTYPES should be set to one if and only if the compiler supports function 

argument prototyping.  The following makes PROTOTYPES default to 1 if it has not 

already been defined as 0 with C compiler flags. */ 

#ifndef PROTOTYPES 

#define PROTOTYPES 1 

#endif 

 

/* POINTER defines a generic pointer type */ 

typedef unsigned char *POINTER; 

 

/* UINT2 defines a two byte word */ 

typedef unsigned short int UINT2; 

 

/* UINT4 defines a four byte word */ 

typedef unsigned long int UINT4; 

 

#ifndef NULL_PTR 

#define NULL_PTR ((POINTER)0) 

#endif 

 

#ifndef UNUSED_ARG 

#define UNUSED_ARG(x) x = *(&x); 

#endif 

 

/* PROTO_LIST is defined depending on how PROTOTYPES is defined above. If using 

PROTOTYPES, then PROTO_LIST returns the list, otherwise it returns an empty list. */ 

#if PROTOTYPES 

#define PROTO_LIST(list) list 

#else 

#define PROTO_LIST(list) () 

#endif 

#endif /* end _GLOBAL_H_ */ 
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// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Code Blocks with C Language (OpenMP Execute) 

// Based on: 

/* MD5.H - header file for MD5C.C 

   Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All 

   rights reserved. 

   License to copy and use this software is granted provided that it 

   is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest 

   Algorithm" in all material mentioning or referencing this software 

   or this function. 

   License is also granted to make and use derivative works provided 

   that such works are identified as "derived from the RSA Data 

   Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material 

   mentioning or referencing the derived work. 

   RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either 

   the merchantability of this software or the suitability of this 

   software for any particular purpose. It is provided "as is" 

   without express or implied warranty of any kind. 

   These notices must be retained in any copies of any part of this 

   documentation and/or software. */ 

 

#ifndef _MD5_H_ 

#define _MD5_H_ 1 

#ifdef __cplusplus 

extern "C" { 

#endif 

 

/* MD5 context. */ 

typedef struct { 

  UINT4 state[4];                                 /* state (ABCD) */ 

  UINT4 count[2];       /* number of bits, modulo 2^64 (lsb first) */ 

  unsigned char buffer[64];                       /* input buffer */ 

} MD5_CTX; 

 

void MD5Init PROTO_LIST ((MD5_CTX *)); 

void MD5Update PROTO_LIST ((MD5_CTX *, unsigned char *, unsigned int)); 

void MD5Final PROTO_LIST ((unsigned char [16], MD5_CTX *)); 

 

#ifdef __cplusplus 

} 

#endif 

#endif 
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// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Code Blocks with C Language (OpenMP Execute) 

// Based on: 

/* MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm 

   Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All 

   rights reserved. 

   License to copy and use this software is granted provided that it 

   is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest 

   Algorithm" in all material mentioning or referencing this software 

   or this function. 

   License is also granted to make and use derivative works provided 

   that such works are identified as "derived from the RSA Data 

   Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material 

   mentioning or referencing the derived work. 

   RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either 

   the merchantability of this software or the suitability of this 

   software for any particular purpose. It is provided "as is" 

   without express or implied warranty of any kind. 

   These notices must be retained in any copies of any part of this 

   documentation and/or software. */ 

 

#include "global.h" 

#include "md5.h" 

 

/* Constants for MD5Transform routine. */ 

#define S11 7 

#define S12 12 

#define S13 17 

#define S14 22 

#define S21 5 

#define S22 9 

#define S23 14 

#define S24 20 

#define S31 4 

#define S32 11 

#define S33 16 

#define S34 23 

#define S41 6 

#define S42 10 

#define S43 15 

#define S44 21 

 

 

static void MD5Transform PROTO_LIST ((UINT4 [4], unsigned char [64])); 

static void Encode PROTO_LIST 

  ((unsigned char *, UINT4 *, unsigned int)); 

static void Decode PROTO_LIST 

  ((UINT4 *, unsigned char *, unsigned int)); 

static void MD5_memcpy PROTO_LIST ((POINTER, POINTER, unsigned int)); 

static void MD5_memset PROTO_LIST ((POINTER, int, unsigned int)); 
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static unsigned char PADDING[64] = { 

 0x80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

}; 

 

/* F, G, H and I are basic MD5 functions. */ 

#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z))) 

#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z))) 

#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z)) 

#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z))) 

 

/* ROTATE_LEFT rotates x left n bits. */ 

#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n)))) 

 

/* FF, GG, HH, and II transformations for rounds 1, 2, 3, and 4. 

   Rotation is separate from addition to prevent recomputation. */ 

#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += F ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += G ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += H ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define II(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += I ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

/* MD5 initialization. Begins an MD5 operation, writing a new context. */ 

void MD5Init (context) 

MD5_CTX *context;                                       /* context */ 

{ 

  context->count[0] = context->count[1] = 0; 

 

  /* Load magic initialization constants. */ 

  context->state[0] = 0x67452301; 

  context->state[1] = 0xefcdab89; 

  context->state[2] = 0x98badcfe; 

  context->state[3] = 0x10325476; 

} 

 

/* MD5 block update operation. Continues an MD5 message-digest 

     operation, processing another message block, and updating the 

     context. */ 

void MD5Update (context, input, inputLen) 

MD5_CTX *context;                                       /* context */ 
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unsigned char *input;                               /* input block */ 

unsigned int inputLen;                    /* length of input block */ 

{ 

  unsigned int i, index, partLen; 

 

  /* Compute number of bytes mod 64 */ 

  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3F); 

 

  /* Update number of bits */ 

  if ((context->count[0] += ((UINT4)inputLen << 3)) 

      < ((UINT4)inputLen << 3)) 

    context->count[1]++; 

  context->count[1] += ((UINT4)inputLen >> 29); 

 

  partLen = 64 - index; 

 

  /* Transform as many times as possible. */ 

  if (inputLen >= partLen) { 

    MD5_memcpy 

      ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)input, partLen); 

    MD5Transform (context->state, context->buffer); 

 

    for (i = partLen; i + 63 < inputLen; i += 64) 

      MD5Transform (context->state, &input[i]); 

 

    index = 0; 

  } 

  else 

    i = 0; 

 

  /* Buffer remaining input */ 

  MD5_memcpy 

    ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)&input[i], 

     inputLen-i); 

} 

 

/* MD5 finalization. Ends an MD5 message-digest operation, writing the the message 

digest and zeroizing the context. */ 

void MD5Final (digest, context) 

unsigned char digest[16];                        /* message digest */ 

MD5_CTX *context;                                       /* context */ 

{ 

  unsigned char bits[8]; 

  unsigned int index, padLen; 

 

  /* Save number of bits */ 

  Encode (bits, context->count, 8); 

 

  /* Pad out to 56 mod 64. */ 

  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3f); 

  padLen = (index < 56) ? (56 - index) : (120 - index); 

  MD5Update (context, PADDING, padLen); 

 

  /* Append length (before padding) */ 

  MD5Update (context, bits, 8); 
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  /* Store state in digest */ 

  Encode (digest, context->state, 16); 

 

  /* Zeroize sensitive information. */ 

  MD5_memset ((POINTER)context, 0, sizeof (*context)); 

} 

 

/* MD5 basic transformation. Transforms state based on block. */ 

static void MD5Transform (state, block) 

UINT4 state[4]; 

unsigned char block[64]; 

{ 

  UINT4 a = state[0], b = state[1], c = state[2], d = state[3], x[16]; 

 

  Decode (x, block, 64); 

 

  /* Round 1 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 0], S11, 0xd76aa478); /* 1 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */ 

  FF (c, d, a, b, x[ 2], S13, 0x242070db); /* 3 */ 

  FF (b, c, d, a, x[ 3], S14, 0xc1bdceee); /* 4 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 4], S11, 0xf57c0faf); /* 5 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 5], S12, 0x4787c62a); /* 6 */ 

  FF (c, d, a, b, x[ 6], S13, 0xa8304613); /* 7 */ 

  FF (b, c, d, a, x[ 7], S14, 0xfd469501); /* 8 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 8], S11, 0x698098d8); /* 9 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 9], S12, 0x8b44f7af); /* 10 */ 

  FF (c, d, a, b, x[10], S13, 0xffff5bb1); /* 11 */ 

  FF (b, c, d, a, x[11], S14, 0x895cd7be); /* 12 */ 

  FF (a, b, c, d, x[12], S11, 0x6b901122); /* 13 */ 

  FF (d, a, b, c, x[13], S12, 0xfd987193); /* 14 */ 

  FF (c, d, a, b, x[14], S13, 0xa679438e); /* 15 */ 

  FF (b, c, d, a, x[15], S14, 0x49b40821); /* 16 */ 

 

  /* Round 2 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 1], S21, 0xf61e2562); /* 17 */ 

  GG (d, a, b, c, x[ 6], S22, 0xc040b340); /* 18 */ 

  GG (c, d, a, b, x[11], S23, 0x265e5a51); /* 19 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 0], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 5], S21, 0xd62f105d); /* 21 */ 

  GG (d, a, b, c, x[10], S22,  0x2441453); /* 22 */ 

  GG (c, d, a, b, x[15], S23, 0xd8a1e681); /* 23 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 9], S21, 0x21e1cde6); /* 25 */ 

  GG (d, a, b, c, x[14], S22, 0xc33707d6); /* 26 */ 

  GG (c, d, a, b, x[ 3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 8], S24, 0x455a14ed); /* 28 */ 

  GG (a, b, c, d, x[13], S21, 0xa9e3e905); /* 29 */ 

  GG (d, a, b, c, x[ 2], S22, 0xfcefa3f8); /* 30 */ 

  GG (c, d, a, b, x[ 7], S23, 0x676f02d9); /* 31 */ 

  GG (b, c, d, a, x[12], S24, 0x8d2a4c8a); /* 32 */ 
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  /* Round 3 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 5], S31, 0xfffa3942); /* 33 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 8], S32, 0x8771f681); /* 34 */ 

  HH (c, d, a, b, x[11], S33, 0x6d9d6122); /* 35 */ 

  HH (b, c, d, a, x[14], S34, 0xfde5380c); /* 36 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 1], S31, 0xa4beea44); /* 37 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 4], S32, 0x4bdecfa9); /* 38 */ 

  HH (c, d, a, b, x[ 7], S33, 0xf6bb4b60); /* 39 */ 

  HH (b, c, d, a, x[10], S34, 0xbebfbc70); /* 40 */ 

  HH (a, b, c, d, x[13], S31, 0x289b7ec6); /* 41 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 0], S32, 0xeaa127fa); /* 42 */ 

  HH (c, d, a, b, x[ 3], S33, 0xd4ef3085); /* 43 */ 

  HH (b, c, d, a, x[ 6], S34,  0x4881d05); /* 44 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 9], S31, 0xd9d4d039); /* 45 */ 

  HH (d, a, b, c, x[12], S32, 0xe6db99e5); /* 46 */ 

  HH (c, d, a, b, x[15], S33, 0x1fa27cf8); /* 47 */ 

  HH (b, c, d, a, x[ 2], S34, 0xc4ac5665); /* 48 */ 

 

  /* Round 4 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 0], S41, 0xf4292244); /* 49 */ 

  II (d, a, b, c, x[ 7], S42, 0x432aff97); /* 50 */ 

  II (c, d, a, b, x[14], S43, 0xab9423a7); /* 51 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 5], S44, 0xfc93a039); /* 52 */ 

  II (a, b, c, d, x[12], S41, 0x655b59c3); /* 53 */ 

  II (d, a, b, c, x[ 3], S42, 0x8f0ccc92); /* 54 */ 

  II (c, d, a, b, x[10], S43, 0xffeff47d); /* 55 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 1], S44, 0x85845dd1); /* 56 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 8], S41, 0x6fa87e4f); /* 57 */ 

  II (d, a, b, c, x[15], S42, 0xfe2ce6e0); /* 58 */ 

  II (c, d, a, b, x[ 6], S43, 0xa3014314); /* 59 */ 

  II (b, c, d, a, x[13], S44, 0x4e0811a1); /* 60 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 4], S41, 0xf7537e82); /* 61 */ 

  II (d, a, b, c, x[11], S42, 0xbd3af235); /* 62 */ 

  II (c, d, a, b, x[ 2], S43, 0x2ad7d2bb); /* 63 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 9], S44, 0xeb86d391); /* 64 */ 

 

  state[0] += a; 

  state[1] += b; 

  state[2] += c; 

  state[3] += d; 

 

  /* Zeroize sensitive information. */ 

  MD5_memset ((POINTER)x, 0, sizeof (x)); 

} 

 

/* Encodes input (UINT4) into output (unsigned char). Assumes len is a multiple of 4. 

*/ 

static void Encode (output, input, len) 

unsigned char *output; 

UINT4 *input; 

unsigned int len; 

{ 

  unsigned int i, j; 
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  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) { 

    output[j] = (unsigned char)(input[i] & 0xff); 

    output[j+1] = (unsigned char)((input[i] >> 8) & 0xff); 

    output[j+2] = (unsigned char)((input[i] >> 16) & 0xff); 

    output[j+3] = (unsigned char)((input[i] >> 24) & 0xff); 

  } 

} 

 

/* Decodes input (unsigned char) into output (UINT4). Assumes len is a multiple of 4. 

*/ 

static void Decode (output, input, len) 

UINT4 *output; 

unsigned char *input; 

unsigned int len; 

{ 

  unsigned int i, j; 

 

  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) 

    output[i] = ((UINT4)input[j]) | (((UINT4)input[j+1]) << 8) | 

      (((UINT4)input[j+2]) << 16) | (((UINT4)input[j+3]) << 24); 

} 

 

/* Note: Replace "for loop" with standard memcpy if possible. */ 

static void MD5_memcpy (output, input, len) 

POINTER output; 

POINTER input; 

unsigned int len; 

{ 

  unsigned int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) 

    output[i] = input[i]; 

} 

 

/* Note: Replace "for loop" with standard memset if possible. */ 

static void MD5_memset (output, value, len) 

POINTER output; 

int value; 

unsigned int len; 

{ 

  unsigned int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) 

    ((char *)output)[i] = (char)value; 

} 
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Γ – Visual Studio με C# (απλή εκτέλεση) 

// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Visual Studio with C# Language (Simple Execute) 

/* Program.cs */ 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Timers; 

using System.Diagnostics; 

 

namespace MD5testVScs 

{ 

    class Program 

    { 

        static int asciistart = 32; // Start ASCII code (32) 

        static int asciiend = 126; // End ASCII code (126)  

        static void Main(string[] args) 

        {    

            MD5.MD5 md5Hash = new MD5.MD5(); 

            string passw, md5passw; 

            double kt = 0; 

            Console.WriteLine("*****************************"); 

            Console.WriteLine("*     MD5 Password Found    *"); 

            Console.WriteLine("*****************************\n"); 

            Console.Write("Give the password: "); 

            passw = Console.In.ReadLine(); 

            // Convert user pass to MD5 Hash 

            md5Hash.Value = passw; 

            // Display MD5 Hash in Hex digit format 

            md5passw = md5Hash.FingerPrint; 

         Console.WriteLine(" MD5 (\"" + passw + "\") = " + md5passw); 

       Console.WriteLine("Testing your system about 1min (wait...)"); 

            // System testing with big pass for ~1min 

            MD5Test("1234567812345678",out kt); 

            Console.WriteLine("\n============================"); 

            Console.WriteLine("Starting Brute Force..."); 

            Console.WriteLine("============================"); 

            // Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

            MD5BruteForce(md5passw,kt);             

        } 

        // Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

        static void MD5BruteForce(string md5passw, double kt) 

        { 

            MD5.MD5 md5psw = new MD5.MD5(); 

            string psw = null; 

            int pswln, i = 1, j, correct = 0; 

            int[] t = new int[255]; 

            double k = 0, kmax=0; 
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            int Y, M, W, D, h, m, sec; 

            DateTime tstart, tfinish; 

            Stopwatch sw1 = new Stopwatch(); 

            Stopwatch sw2 = new Stopwatch(); 

            // Define password length < 8 

            pswln = 8; 

            tstart = DateTime.Now;             

            sw1.Start(); 

            // Loop until pass length or find Hash 

            while (i <= pswln && correct != 16) 

            { 

                // Loop for next length combinations 

                for (j = 0; j <= i; j++) 

                    t[j] = asciistart; 

              Console.WriteLine("Searching for password length: "+i); 

            kmax = kmax + Math.Pow(((asciiend - asciistart) + 1), i); 

           Console.WriteLine(" Estimation max combinations: "+kmax); 

                Console.WriteLine(" Starting: \t\t" + DateTime.Now); 

                convertSec(kmax/kt*1000, out Y, out M, out W, out D, out h, out m, out 

sec);                 

                Console.WriteLine(" Estimation max time: \t{0}-Years {1}-Months {2}-

Weeks {3}-Days and {4:00}:{5:00}:{6:00} (wait...)", Y, M, W, D, h, m, sec);                 

                sw2.Reset(); 

                sw2.Start(); 

      // Loop until create all combinations for x-length or find Hash 

                for (k = 0; t[i] <= asciistart && correct != 16; k++)  

                { 

                    // Create next password 

                    t[0]++; 

                    for (j = 0; j <= i; j++) 

                        if (t[j] > asciiend) 

                        { 

                            t[j] = asciistart; 

                            t[j + 1]++; 

                        } 

                    // End of create next password 

                    // Convert to string password 

                    psw = null; 

                    for (j = 0; j < i; j++)                                             

                        psw = psw+((char)t[j]).ToString(); 

                    md5psw.Value = psw; 

                    // Convert creating string to MD5 Hash 

// Compare MD5 hash from creating string with user MD5 Hash                     

if (md5passw.Equals(md5psw.FingerPrint,StringComparison.Ordinal))                         

                        correct = 16; 

                }  

// End loop until create all combinations for x-length or find Hash 

                sw2.Stop();                 

                convertSec(sw2.ElapsedMilliseconds, out Y, out M, out W, out D, out h, 

out m, out sec); 

                Console.WriteLine(" Finished: \t\t{0}-Years {1}-Months {2}-Weeks {3}-

Days and {4:00}:{5:00}:{6:00}", Y, M, W, D, h, m, sec); 

                // Next length 

                i++; 

            } // End loop until pass length or find Hash 

            sw1.Stop(); 
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            tfinish = DateTime.Now; 

            // Display results 

            Console.WriteLine("\n============================"); 

            Console.WriteLine("Brute Force Results"); 

            Console.WriteLine("============================"); 

            if (correct == 16) 

                Console.WriteLine(" Password is: "+ psw); 

            else 

                Console.WriteLine(" Password not found..."); 

            Console.WriteLine(" Starting: \t\t"+tstart); 

            Console.WriteLine(" Finished: \t\t"+tfinish);             

            convertSec(sw1.ElapsedMilliseconds,out Y,out M,out W,out D,out h,out m, 

out sec);                         

            Console.WriteLine(" Time elapsed: \t\t{0}-Years {1}-Months {2}-Weeks {3}-

Days and {4:00}:{5:00}:{6:00}", Y, M, W, D, h, m, sec);             

            Console.WriteLine(" Total combinations: \t"+k); 

            Console.WriteLine(" Combinations/sec: \t{0:##}\n",k / 

(sw1.ElapsedMilliseconds / 1000));             

        } 

 

        // Convert System Time 

        static void convertSec(double mil, out int Y, out int M, out int W, out int D, 

out int h, out int m, out int sec) 

        { 

            int s = (int)mil / 1000;             

            Y = s / (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

            s -= Y * (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

            M = s / (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

            s -= M * (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

            W = s / (60 * 60 * 24 * 7); 

            s -= W * (60 * 60 * 24 * 7); 

            D = s / (60 * 60 * 24); 

            s -= D * (60 * 60 * 24); 

            h = s / (60 * 60); 

            s -= h * (60 * 60); 

            m = s / 60; 

            sec = s - (m * 60);             

        } 

 

        // Start Test for big Hash in digit format 

        static void MD5Test(string md5passw, out double kt) 

        { 

            MD5.MD5 md5psw = new MD5.MD5(); 

            string psw = null; 

            int pswln, i = 1, j, correct = 0; 

            int[] t = new int[255]; 

            int sec = 0; 

            double k = 0;             

            Stopwatch sw1 = new Stopwatch(); 

            // Define password length < 16 

            pswln = 16;  

            sw1.Start(); 

            // Loop until pass length or find Hash 

            while (i <= pswln && correct != 32 && sec <= 60) 

            { 

                // Loop for next length combinations 
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                for (j = 0; j <= i; j++) 

                    t[j] = asciistart; 

     // Loop until create all combinations for x-length or find Hash 

   for (k = 0; t[i] <= asciistart && correct != 32 && sec <= 60; k++)  

                { 

                    // Create next password 

                    t[0]++; 

                    for (j = 0; j <= i; j++) 

                        if (t[j] > asciiend) 

                        { 

                            t[j] = asciistart; 

                            t[j + 1]++; 

                        } 

                    // End of create next password 

                    // Convert to string password 

                    psw = null;                     

                    for (j = 0; j < i; j++)                     

                        psw = psw + ((char)t[j]).ToString();                         

                    md5psw.Value = psw; 

                    // Convert creating string to MD5 Hash 

         // Compare MD5 hash from creating string with user MD5 Hash   

   if (md5passw.Equals(md5psw.FingerPrint, StringComparison.Ordinal)) 

                        correct = 32;                     

                    sec = (int)sw1.ElapsedMilliseconds / 1000; 

                }  

// End loop until create all combinations for x-length or find Hash                

                // Next length 

                i++; 

            } // End loop until pass length or find Hash 

            sw1.Stop(); 

            kt = k / (sw1.ElapsedMilliseconds / 1000); 

            // Display results 

            Console.WriteLine(" Combinations/sec: ~{0:##}",kt); 

        } 

 

    } // End Program 

} 
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// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Visual Studio with C# Language (Simple Execute) 

/* MD5.cs */ 

 

using System; 

 

namespace MD5 

{ 

 /// <summary> 

 /// Summary description for MD5. 

 /// </summary> 

 public class MD5 

 { 

  /***********************VARIABLES*********************/ 

  /***********************Statics***********************/ 

  /// <summary> 

  /// lookup table 4294967296*sin(i) 

  /// </summary> 

  protected readonly static uint []  T =new uint[64]  

   { 0xd76aa478,0xe8c7b756,0x242070db,0xc1bdceee, 

    0xf57c0faf,0x4787c62a,0xa8304613,0xfd469501, 

                0x698098d8,0x8b44f7af,0xffff5bb1,0x895cd7be, 

                0x6b901122,0xfd987193,0xa679438e,0x49b40821, 

    0xf61e2562,0xc040b340,0x265e5a51,0xe9b6c7aa, 

                0xd62f105d,0x2441453,0xd8a1e681,0xe7d3fbc8, 

                0x21e1cde6,0xc33707d6,0xf4d50d87,0x455a14ed, 

    0xa9e3e905,0xfcefa3f8,0x676f02d9,0x8d2a4c8a, 

                0xfffa3942,0x8771f681,0x6d9d6122,0xfde5380c, 

                0xa4beea44,0x4bdecfa9,0xf6bb4b60,0xbebfbc70, 

                0x289b7ec6,0xeaa127fa,0xd4ef3085,0x4881d05, 

    0xd9d4d039,0xe6db99e5,0x1fa27cf8,0xc4ac5665, 

                0xf4292244,0x432aff97,0xab9423a7,0xfc93a039, 

                0x655b59c3,0x8f0ccc92,0xffeff47d,0x85845dd1, 

                0x6fa87e4f,0xfe2ce6e0,0xa3014314,0x4e0811a1, 

    0xf7537e82,0xbd3af235,0x2ad7d2bb,0xeb86d391}; 

   

  /*****instance variables**************/ 

  /// <summary> 

  /// X used to proces data in  

  /// 512 bits chunks as 16 32 bit word 

  /// </summary> 

  protected  uint [] X = new uint [16];    

  /// <summary> 

  /// the finger print obtained.  

  /// </summary> 

  protected Digest dgFingerPrint; 

  /// <summary> 

  /// the input bytes 

  /// </summary> 

  protected byte [] m_byteInput;    

  /*****************EVENTS AND DELEGATES*****************/ 
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  //public delegate void ValueChanging (object 

sender,MD5ChangingEventArgs Changing); 

  //public delegate void ValueChanged (object sender,MD5ChangedEventArgs 

Changed); 

        public delegate void ValueChanging(object sender, EventArgs e); 

        public delegate void ValueChanged(object sender, EventArgs e); 

           

        public event ValueChanging OnValueChanging; 

   public event ValueChanged  OnValueChanged; 

  /***********************************************************/ 

  /******************PROPERTIES ***********************/ 

  /// <summary> 

  ///gets or sets as string 

  /// </summary> 

  public string Value 

  { 

   get 

   {  

    string st ; 

  char [] tempCharArray= new Char[m_byteInput.Length]; 

    for(int i =0; i<m_byteInput.Length;i++) 

     tempCharArray[i]=(char)m_byteInput[i]; 

    st= new String(tempCharArray); 

    return st; 

   } 

   set 

   { 

    /// raise the event to notify the changing  

    if (this.OnValueChanging !=null) 

 this.OnValueChanging(this,new MD5ChangingEventArgs(value)); 

 

    m_byteInput=new byte[value.Length]; 

    for (int i =0; i<value.Length;i++) 

     m_byteInput[i]=(byte)value[i]; 

    dgFingerPrint=CalculateMD5Value();   

  

 

    /// raise the event to notify the change 

    if (this.OnValueChanged !=null) 

  this.OnValueChanged(this,new 

MD5ChangedEventArgs(value,dgFingerPrint.ToString()));     

   } 

  }    

  /// <summary> 

  /// get/sets as  byte array  

  /// </summary> 

  public byte [] ValueAsByte 

  { 

   get 

   { 

    byte [] bt = new byte[m_byteInput.Length]; 

    for (int i =0; i<m_byteInput.Length;i++) 

     bt[i]=m_byteInput[i]; 

    return bt; 

             } 
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   set 

   { 

    /// raise the event to notify the changing 

    if (this.OnValueChanging !=null) 

 this.OnValueChanging(this,new MD5ChangingEventArgs(value)); 

    m_byteInput=new byte[value.Length]; 

    for (int i =0; i<value.Length;i++) 

     m_byteInput[i]=value[i]; 

    dgFingerPrint=CalculateMD5Value();  

    /// notify the changed  value 

    if (this.OnValueChanged !=null) 

     this.OnValueChanged(this,new 

MD5ChangedEventArgs(value,dgFingerPrint.ToString())); 

   } 

  } 

  //gets the signature/figner print as string 

  public  string FingerPrint 

  { 

   get 

   { 

    return dgFingerPrint.ToString(); 

   } 

  } 

 /*************************************************************/ 

  /// <summary> 

  /// Constructor 

  /// </summary> 

  public MD5() 

  {    

   Value=""; 

  }  

  /*************************************************************/ 

  /*********************METHODS**************************/ 

 

  /// <summary> 

  /// calculat md5 signature of the string in Input 

  /// </summary> 

  /// <returns> Digest: the finger print of msg</returns> 

  protected Digest CalculateMD5Value() 

  { 

   /***********vairable declaration**************/ 

   byte [] bMsg; //buffer to hold bits 

   uint N;//N is the size of msg as  word (32 bit)  

  Digest dg =new Digest();//  the value to be returned 

 // create a buffer with bits padded and length is alos padded 

   bMsg=CreatePaddedBuffer(); 

   N=(uint)(bMsg.Length*8)/32; //no of 32 bit blocks 

    

   for (uint  i=0; i<N/16;i++) 

   { 

    CopyBlock(bMsg,i); 

 PerformTransformation(ref dg.A,ref dg.B,ref dg.C,ref dg.D); 

   } 

   return dg; 

  } 
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  /******************************************************** 

   * TRANSFORMATIONS :  FF , GG , HH , II  acc to RFC 1321 

  * where each Each letter represnets the aux function used 

   *******************************************************/ 

  /// <summary> 

  /// perform transformatio using f(((b&c) | (~(b)&d)) 

  /// </summary> 

  protected void TransF(ref uint a, uint b, uint c, uint d,uint k,ushort 

s, uint i ) 

  { 

   a = b + MD5Helper.RotateLeft((a + ((b&c) | (~(b)&d)) + X[k] + 

T[i-1]), s); 

  } 

  /// <summary> 

  /// perform transformatio using g((b&d) | (c & ~d) ) 

  /// </summary> 

  protected void TransG(ref uint a, uint b, uint c, uint d,uint k,ushort 

s, uint i ) 

  { 

   a = b + MD5Helper.RotateLeft((a + ((b&d) | (c & ~d) ) + X[k] + 

T[i-1]), s); 

  } 

   

  /// <summary> 

  /// perform transformatio using h(b^c^d) 

  /// </summary> 

  protected void TransH(ref uint a, uint b, uint c, uint d,uint k,ushort 

s, uint i ) 

  { 

 a = b + MD5Helper.RotateLeft((a + (b^c^d) + X[k] + T[i-1]), s); 

  } 

   

  /// <summary> 

  /// perform transformatio using i (c^(b|~d)) 

  /// </summary> 

  protected void TransI(ref uint a, uint b, uint c, uint d,uint k,ushort 

s, uint i ) 

  { 

a = b + MD5Helper.RotateLeft((a + (c^(b|~d))+ X[k] + T[i-1]), s); 

  }  

   

  /// <summary> 

  /// Perform All the transformation on the data 

  /// </summary> 

  /// <param name="A">A</param> 

  /// <param name="B">B </param> 

  /// <param name="C">C</param> 

  /// <param name="D">D</param> 

  protected void PerformTransformation(ref uint A,ref uint B,ref uint C, 

ref uint D) 

  { 

   //// saving  ABCD  to be used in end of loop 

    

   uint AA,BB,CC,DD; 
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   AA=A;  

   BB=B; 

   CC=C; 

   DD=D; 

 

   /* Round 1  

* [ABCD  0  7  1]  [DABC  1 12  2]  [CDAB  2 17  3]  [BCDA  3 22  4] 

* [ABCD  4  7  5]  [DABC  5 12  6]  [CDAB  6 17  7]  [BCDA  7 22  8] 

* [ABCD  8  7  9]  [DABC  9 12 10]  [CDAB 10 17 11]  [BCDA 11 22 12] 

* [ABCD 12  7 13]  [DABC 13 12 14]  [CDAB 14 17 15]  [BCDA 15 22 16] 

*  * */ 

 TransF(ref A,B,C,D,0,7,1);TransF(ref D,A,B,C,1,12,2); 

TransF(ref C,D,A,B,2,17,3);TransF(ref B,C,D,A,3,22,4); 

TransF(ref A,B,C,D,4,7,5);TransF(ref D,A,B,C,5,12,6); 

TransF(ref C,D,A,B,6,17,7);TransF(ref B,C,D,A,7,22,8); 

TransF(ref A,B,C,D,8,7,9);TransF(ref D,A,B,C,9,12,10); 

TransF(ref C,D,A,B,10,17,11);TransF(ref B,C,D,A,11,22,12); 

TransF(ref A,B,C,D,12,7,13);TransF(ref D,A,B,C,13,12,14); 

TransF(ref C,D,A,B,14,17,15);TransF(ref B,C,D,A,15,22,16); 

   /** Round 2 

**[ABCD  1  5 17]  [DABC  6  9 18]  [CDAB 11 14 19]  [BCDA  0 20 20] 

*[ABCD  5  5 21]  [DABC 10  9 22]  [CDAB 15 14 23]  [BCDA  4 20 24] 

*[ABCD  9  5 25]  [DABC 14  9 26]  [CDAB  3 14 27]  [BCDA  8 20 28] 

*[ABCD 13  5 29]  [DABC  2  9 30]  [CDAB  7 14 31]  [BCDA 12 20 32] 

*/ 

TransG(ref A,B,C,D,1,5,17);TransG(ref D,A,B,C,6,9,18); 

TransG(ref C,D,A,B,11,14,19);TransG(ref B,C,D,A,0,20,20); 

TransG(ref A,B,C,D,5,5,21);TransG(ref D,A,B,C,10,9,22); 

TransG(ref C,D,A,B,15,14,23);TransG(ref B,C,D,A,4,20,24); 

TransG(ref A,B,C,D,9,5,25);TransG(ref D,A,B,C,14,9,26); 

TransG(ref C,D,A,B,3,14,27);TransG(ref B,C,D,A,8,20,28); 

TransG(ref A,B,C,D,13,5,29);TransG(ref D,A,B,C,2,9,30); 

TransG(ref C,D,A,B,7,14,31);TransG(ref B,C,D,A,12,20,32); 

   /*  Round 3 

* [ABCD  5  4 33]  [DABC  8 11 34]  [CDAB 11 16 35]  [BCDA 14 23 36] 

* [ABCD  1  4 37]  [DABC  4 11 38]  [CDAB  7 16 39]  [BCDA 10 23 40] 

* [ABCD 13  4 41]  [DABC  0 11 42]  [CDAB  3 16 43]  [BCDA  6 23 44] 

* [ABCD  9  4 45]  [DABC 12 11 46]  [CDAB 15 16 47]  [BCDA  2 23 48] 

* */ 

TransH(ref A,B,C,D,5,4,33);TransH(ref D,A,B,C,8,11,34); 

TransH(ref C,D,A,B,11,16,35);TransH(ref B,C,D,A,14,23,36); 

TransH(ref A,B,C,D,1,4,37);TransH(ref D,A,B,C,4,11,38); 

TransH(ref C,D,A,B,7,16,39);TransH(ref B,C,D,A,10,23,40); 

TransH(ref A,B,C,D,13,4,41);TransH(ref D,A,B,C,0,11,42); 

TransH(ref C,D,A,B,3,16,43);TransH(ref B,C,D,A,6,23,44); 

TransH(ref A,B,C,D,9,4,45);TransH(ref D,A,B,C,12,11,46); 

TransH(ref C,D,A,B,15,16,47);TransH(ref B,C,D,A,2,23,48); 

    

 

/*Round  4 

*[ABCD  0  6 49]  [DABC  7 10 50]  [CDAB 14 15 51]  [BCDA  5 21 52] 

*[ABCD 12  6 53]  [DABC  3 10 54]  [CDAB 10 15 55]  [BCDA  1 21 56] 

*[ABCD  8  6 57]  [DABC 15 10 58]  [CDAB  6 15 59]  [BCDA 13 21 60] 

*[ABCD  4  6 61]  [DABC 11 10 62]  [CDAB  2 15 63]  [BCDA  9 21 64] 

* */ 
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TransI(ref A,B,C,D,0,6,49);TransI(ref D,A,B,C,7,10,50); 

TransI(ref C,D,A,B,14,15,51);TransI(ref B,C,D,A,5,21,52); 

TransI(ref A,B,C,D,12,6,53);TransI(ref D,A,B,C,3,10,54); 

TransI(ref C,D,A,B,10,15,55);TransI(ref B,C,D,A,1,21,56); 

TransI(ref A,B,C,D,8,6,57);TransI(ref D,A,B,C,15,10,58); 

TransI(ref C,D,A,B,6,15,59);TransI(ref B,C,D,A,13,21,60); 

TransI(ref A,B,C,D,4,6,61);TransI(ref D,A,B,C,11,10,62); 

TransI(ref C,D,A,B,2,15,63);TransI(ref B,C,D,A,9,21,64); 

 

   A=A+AA; 

   B=B+BB; 

   C=C+CC; 

   D=D+DD; 

  } 

 

  /// <summary> 

  /// Create Padded buffer for processing , buffer is padded with 0 along  

  /// with the size in the end 

  /// </summary> 

  /// <returns>the padded buffer as byte array</returns> 

  protected byte[] CreatePaddedBuffer() 

  { 

  uint pad;  //no of padding bits for 448 mod 512  

   byte [] bMsg; //buffer to hold bits 

   ulong sizeMsg;  //64 bit size pad 

  uint sizeMsgBuff; //buffer size in multiple of bytes 

  int temp=(448-((m_byteInput.Length*8)%512)); //temporary  

 pad = (uint )((temp+512)%512);//getting no of bits to  be pad 

   if (pad==0)    ///pad is in bits 

    pad=512;//at least 1 or max 512 can be added 

  sizeMsgBuff= (uint) ((m_byteInput.Length)+ (pad/8)+8); 

   sizeMsg=(ulong)m_byteInput.Length*8; 

bMsg=new byte[sizeMsgBuff];///no need to pad with 0 coz new bytes  

   // are already initialize to 0 :) 

   ////copying string to buffer  

   for (int i =0; i<m_byteInput.Length;i++) 

    bMsg[i]=m_byteInput[i]; 

bMsg[m_byteInput.Length]|=0x80;///making first bit of padding 1, 

    

   //wrting the size value 

   for (int i =8; i >0;i--) 

    bMsg[sizeMsgBuff-i]=(byte) (sizeMsg>>((8-i)*8) & 

0x00000000000000ff); 

 

   return bMsg; 

  } 

  /// <summary> 

  /// Copies a 512 bit block into X as 16 32 bit words 

  /// </summary> 

  /// <param name="bMsg"> source buffer</param> 

/// <param name="block">no of block to copy starting from 0</param> 

  protected void CopyBlock(byte[] bMsg,uint block) 

  { 

   block=block<<6; 

   for (uint j=0; j<61;j+=4) 
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   { 

    X[j>>2]=(((uint) bMsg[block+(j+3)]) <<24 ) | 

     (((uint) bMsg[block+(j+2)]) <<16 ) | 

     (((uint) bMsg[block+(j+1)]) <<8 ) | 

     (((uint) bMsg[block+(j)]) ) ; 

   } 

  } 

 } 

} 
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// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Visual Studio with C# Language (Simple Execute) 

/* Helper.cs */ 

 

using System; 

namespace MD5 

{ 

 /// <summary> 

 /// constants for md5 

 /// </summary> 

 public enum MD5InitializerConstant : uint 

 { 

  A =0x67452301, 

  B=0xEFCDAB89, 

  C=0x98BADCFE, 

  D=0X10325476 

 } 

 /// <summary> 

 /// Represent digest with ABCD 

 /// </summary> 

 sealed public class Digest 

 { 

  public uint A; 

  public uint B; 

  public uint C; 

  public uint D; 

  public Digest() 

  { 

   A=(uint)MD5InitializerConstant.A; 

   B=(uint)MD5InitializerConstant.B; 

   C=(uint)MD5InitializerConstant.C; 

   D=(uint)MD5InitializerConstant.D; 

        } 

  public override string ToString() 

  { 

   string st ; 

   st= MD5Helper.ReverseByte(A).ToString("x8")+ 

    MD5Helper.ReverseByte(B).ToString("x8")+ 

                MD5Helper.ReverseByte(C).ToString("x8")+ 

    MD5Helper.ReverseByte(D).ToString("x8"); 

   return st;    

  } 

 } 

 /// <summary> 

 /// helper class providing suporting function 

 /// </summary> 

 sealed public class MD5Helper 

 { 

 

  private MD5Helper(){} 
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  /// <summary> 

  /// Left rotates the input word 

  /// </summary> 

  /// <param name="uiNumber">a value to be rotated</param> 

  /// <param name="shift">no of bits to be rotated</param> 

  /// <returns>the rotated value</returns> 

 public static uint RotateLeft(uint uiNumber , ushort shift) 

  { 

   return ((uiNumber >> 32-shift)|(uiNumber<<shift)); 

  } 

 

  /// <summary> 

  /// perform a ByteReversal on a number 

  /// </summary> 

  /// <param name="uiNumber">value to be reversed</param> 

  /// <returns>reversed value</returns> 

  public static uint ReverseByte(uint uiNumber) 

  { 

   return ( ( (uiNumber & 0x000000ff) <<24) | 

      (uiNumber >>24) | 

     ( (uiNumber & 0x00ff0000) >>8)  | 

     ( (uiNumber & 0x0000ff00) <<8) ); 

  } 

 } 

 

 /// <summary> 

 /// class for changing event args 

 /// </summary> 

 public class MD5ChangingEventArgs:EventArgs 

 { 

  public readonly byte[] NewData; 

   

  public MD5ChangingEventArgs(byte [] data) 

  { 

   byte [] NewData = new byte[data.Length]; 

   for (int i =0; i<data.Length;i++) 

    NewData[i]=data[i]; 

  } 

  public MD5ChangingEventArgs(string data) 

  { 

   byte [] NewData = new byte[data.Length]; 

   for (int i =0; i<data.Length;i++) 

    NewData[i]=(byte)data[i]; 

  } 

 } 

 

 /// <summary> 

 /// class for cahnged event args 

 /// </summary> 

 public class MD5ChangedEventArgs:EventArgs 

 { 

  public readonly byte[] NewData; 

  public readonly string FingerPrint; 

   

 public MD5ChangedEventArgs(byte [] data,string HashedValue) 
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  { 

   byte [] NewData = new byte[data.Length]; 

   for (int i =0; i<data.Length;i++) 

    NewData[i]=data[i]; 

   FingerPrint=HashedValue; 

  } 

 

 public MD5ChangedEventArgs(string data,string HashedValue) 

  { 

   byte [] NewData = new byte[data.Length]; 

   for (int i =0; i<data.Length;i++) 

    NewData[i]=(byte)data[i]; 

 

   FingerPrint=HashedValue; 

  } 

 } 

} 
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Δ – Visual Studio με C# (εκτέλεση με TPL) 

// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Visual Studio with C# Language (TPL Execute) 

/* Program.cs */ 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Timers; 

using System.Diagnostics; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Collections.Concurrent; 

 

namespace MD5testVScs 

{ 

    class Program 

    { 

        static int asciistart = 32; // Start ASCII code (32) 

        static int asciiend = 126; // End ASCII code (126)  

        static int chunk=asciiend-asciistart+1; 

        static int threadsn = Environment.ProcessorCount; 

        static int N = chunk * threadsn; // Password table width 

        static double c = 0; 

        static int correct = 0; 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            MD5.MD5 md5Hash = new MD5.MD5(); 

            string passw, md5passw; 

            double kt = 0; 

            Console.WriteLine("*****************************"); 

            Console.WriteLine("*     MD5 Password Found    *"); 

            Console.WriteLine("*****************************\n"); 

            Console.Write("Give the password: "); 

            passw = Console.In.ReadLine(); 

            // Convert user pass to MD5 Hash 

            md5Hash.Value = passw; 

            // Display MD5 Hash in Hex digit format 

            md5passw = md5Hash.FingerPrint; 

         Console.WriteLine(" MD5 (\"" + passw + "\") = " + md5passw); 

       Console.WriteLine("Testing your system about 1min (wait...)"); 

            // System testing with big pass for ~1min 

            MD5Test("1234567812345678", out kt); 

            Console.WriteLine("\n============================"); 

            Console.WriteLine("Starting Brute Force..."); 

            Console.WriteLine("============================"); 

            // Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

            MD5BruteForce(md5passw, kt); 

        } 
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        // Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

        static void MD5BruteForce(string md5passw, double kt) 

        {             

            string pswt = null,pswf=null; 

            string[] psw = new string[N]; 

            int pswln, i = 1, j, kk; 

            int[] t = new int[255]; 

            double k = 0, kmax = 0; 

            int Y, M, W, D, h, m, sec; 

            DateTime tstart, tfinish; 

            Stopwatch sw1 = new Stopwatch(); 

            Stopwatch sw2 = new Stopwatch(); 

            // Define password length < 8 

            pswln = 8; 

            correct = 0; 

            c = 0; 

            tstart = DateTime.Now; 

            sw1.Start(); 

            // Loop until pass length or find Hash 

            while (i <= pswln && correct != 16) 

            { 

                // Loop for next length combinations 

                for (j = 0; j <= i; j++) 

                    t[j] = asciistart; 

            Console.WriteLine("Searching for password length: " + i); 

            kmax = kmax + Math.Pow(((asciiend - asciistart) + 1), i); 

          Console.WriteLine(" Estimation max combinations: " + kmax); 

           Console.WriteLine(" Starting: \t\t" + DateTime.Now); 

                convertSec(kmax / kt * 1000, out Y, out M, out W, out D, out h, out m, 

out sec); 

                Console.WriteLine(" Estimation max time: \t{0}-Years {1}-Months {2}-

Weeks {3}-Days and {4:00}:{5:00}:{6:00} (wait...)", Y, M, W, D, h, m, sec); 

                sw2.Reset(); 

                sw2.Start(); 

 

 

 

      // Loop until create all combinations for x-length or find Hash 

 for (k = 0; t[i] <= asciistart && correct != 16; k++) 

                { 

                    // Create table password with N passwords 

                    for (kk = 0; kk < N; kk++) 

                    { 

                        // Create next password 

                        t[0]++; 

                        for (j = 0; j <= i; j++) 

                            if (t[j] > asciiend) 

                            { 

                                t[j] = asciistart; 

                                t[j + 1]++; 

                            } 

                        // End of create next password 

                        // Convert to string password   

                        pswt = null; 
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                        for (j = 0; j < i; j++) 

                            pswt = pswt + ((char)t[j]).ToString(); 

                        psw[kk] = pswt; 

                    } 

                    // Start parallel section 

              Parallel.ForEach(Partitioner.Create(0, N, chunk), 

                    range => 

                    { 

                        MD5.MD5 md5psw = new MD5.MD5(); 

         for (int input = range.Item1; input < range.Item2; input++) 

                        { 

                            c++; 

                            md5psw.Value = psw[input]; 

                            // Convert creating string to MD5 Hash 

          // Compare MD5 hash from creating string with user MD5 Hash   

   if (md5passw.Equals(md5psw.FingerPrint, StringComparison.Ordinal)) 

                            { 

                                pswf=psw[input]; 

                                correct = 16; 

                            } 

                        } 

                    }); // End paralle section 

                }  

// End loop until create all combinations for x-length or find Hash 

                sw2.Stop(); 

                convertSec(sw2.ElapsedMilliseconds, out Y, out M, out W, out D, out h, 

out m, out sec); 

                Console.WriteLine(" Finished: \t\t{0}-Years {1}-Months {2}-Weeks {3}-

Days and {4:00}:{5:00}:{6:00}", Y, M, W, D, h, m, sec); 

                // Next length 

                i++; 

            } // End loop until pass length or find Hash 

            sw1.Stop(); 

            tfinish = DateTime.Now; 

            // Display results 

            Console.WriteLine("\n============================"); 

            Console.WriteLine("Brute Force Results"); 

            Console.WriteLine("============================"); 

            if (correct == 16) 

                Console.WriteLine(" Password is: " + pswf); 

            else 

                Console.WriteLine(" Password not found..."); 

            Console.WriteLine(" Starting: \t\t" + tstart); 

            Console.WriteLine(" Finished: \t\t" + tfinish); 

            convertSec(sw1.ElapsedMilliseconds, out Y, out M, out W, out D, out h, out 

m, out sec); 

            Console.WriteLine(" Time elapsed: \t\t{0}-Years {1}-Months {2}-Weeks {3}-

Days and {4:00}:{5:00}:{6:00}", Y, M, W, D, h, m, sec);             

            Console.WriteLine(" Total combinations: \t" + c); 

            Console.WriteLine(" Combinations/sec: \t{0:##}\n", c / 

(sw1.ElapsedMilliseconds / 1000)); 

        } 

 

        // Convert System Time 

        static void convertSec(double mil, out int Y, out int M, out int W, out int D, 

out int h, out int m, out int sec) 
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        { 

            int s = (int)mil / 1000; 

            Y = s / (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

            s -= Y * (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

            M = s / (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

            s -= M * (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

            W = s / (60 * 60 * 24 * 7); 

            s -= W * (60 * 60 * 24 * 7); 

            D = s / (60 * 60 * 24); 

            s -= D * (60 * 60 * 24); 

            h = s / (60 * 60); 

            s -= h * (60 * 60); 

            m = s / 60; 

            sec = s - (m * 60); 

        } 

 

        

 

 

 // Start Test for big Hash in digit format 

        static void MD5Test(string md5passw, out double kt) 

        {             

            string pswt = null; 

            string[] psw = new string[N]; 

            int pswln, i = 1, j, kk; 

            int[] t = new int[255]; 

            int sec = 0; 

            double k = 0; 

            Stopwatch sw1 = new Stopwatch(); 

            // Define password length < 16 

            pswln = 16;  

            correct = 0; 

            c = 0; 

            sw1.Start(); 

            // Loop until pass length or find Hash 

            while (i <= pswln && correct != 32 && sec <= 60) 

            { 

                // Loop for next length combinations 

                for (j = 0; j <= i; j++) 

                    t[j] = asciistart; 

     // Loop until create all combinations for x-length or find Hash 

      for (k = 0; t[i] <= asciistart && correct!=32 && sec<=60; k++) 

                { 

                    // Create table password with N passwords 

                    for (kk = 0; kk < N; kk++) 

                    { 

                        // Create next password 

                        t[0]++; 

                        for (j = 0; j <= i; j++) 

                            if (t[j] > asciiend) 

                            { 

                                t[j] = asciistart; 

                                t[j + 1]++; 

                            } 

                        // End of create next password 
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                        // Convert to string password 

                        pswt = null; 

                        for (j = 0; j < i; j++) 

                            pswt = pswt + ((char)t[j]).ToString(); 

                        psw[kk] = pswt;                         

                    } 

                     

 

 

 

// Start parallel section    

Parallel.ForEach(Partitioner.Create(0, N, chunk), 

                    range => 

                    { 

                        MD5.MD5 md5psw = new MD5.MD5(); 

         for (int input = range.Item1; input < range.Item2; input++) 

                        { 

                            c++; 

                            md5psw.Value = psw[input]; 

                            // Convert creating string to MD5 Hash 

       // Compare MD5 hash from creating string with user MD5 Hash   

   if (md5passw.Equals(md5psw.FingerPrint, StringComparison.Ordinal)) 

                                correct = 32; 

                        }  

                    }); // End parallel section 

                    sec = (int)sw1.ElapsedMilliseconds / 1000; 

                } // End loop until create all combinations for x-length or find Hash    

                // Next length                           

                i++; 

            } // End loop until pass length or find Hash 

            sw1.Stop(); 

            kt = c / (sw1.ElapsedMilliseconds / 1000); 

            Console.WriteLine(" Combinations/sec: ~{0:##}", kt); 

        } 

 

    } // End Program 

} 
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// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Visual Studio with C# Language (TPL Execute) 

/* MD5.cs */ 

 

using System; 

 

namespace MD5 

{ 

 /// <summary> 

 /// Summary description for MD5. 

 /// </summary> 

 public class MD5 

 { 

  /***********************VARIABLES*********************/ 

  /***********************Statics***********************/ 

  /// <summary> 

  /// lookup table 4294967296*sin(i) 

  /// </summary> 

  protected readonly static uint []  T =new uint[64]  

   { 0xd76aa478,0xe8c7b756,0x242070db,0xc1bdceee, 

    0xf57c0faf,0x4787c62a,0xa8304613,0xfd469501, 

                0x698098d8,0x8b44f7af,0xffff5bb1,0x895cd7be, 

                0x6b901122,0xfd987193,0xa679438e,0x49b40821, 

    0xf61e2562,0xc040b340,0x265e5a51,0xe9b6c7aa, 

                0xd62f105d,0x2441453,0xd8a1e681,0xe7d3fbc8, 

                0x21e1cde6,0xc33707d6,0xf4d50d87,0x455a14ed, 

    0xa9e3e905,0xfcefa3f8,0x676f02d9,0x8d2a4c8a, 

                0xfffa3942,0x8771f681,0x6d9d6122,0xfde5380c, 

                0xa4beea44,0x4bdecfa9,0xf6bb4b60,0xbebfbc70, 

                0x289b7ec6,0xeaa127fa,0xd4ef3085,0x4881d05, 

    0xd9d4d039,0xe6db99e5,0x1fa27cf8,0xc4ac5665, 

                0xf4292244,0x432aff97,0xab9423a7,0xfc93a039, 

                0x655b59c3,0x8f0ccc92,0xffeff47d,0x85845dd1, 

                0x6fa87e4f,0xfe2ce6e0,0xa3014314,0x4e0811a1, 

    0xf7537e82,0xbd3af235,0x2ad7d2bb,0xeb86d391}; 

   

  /*****instance variables**************/ 

  /// <summary> 

  /// X used to proces data in  

  /// 512 bits chunks as 16 32 bit word 

  /// </summary> 

  protected  uint [] X = new uint [16];  

   

  /// <summary> 

  /// the finger print obtained.  

  /// </summary> 

  protected Digest dgFingerPrint;    

 

  /// <summary> 

  /// the input bytes 

  /// </summary> 
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  protected byte [] m_byteInput;  

   

  /*****************EVENTS AND DELEGATES*****************/ 

 

  //public delegate void ValueChanging (object 

sender,MD5ChangingEventArgs Changing); 

  //public delegate void ValueChanged (object sender,MD5ChangedEventArgs 

Changed); 

        public delegate void ValueChanging(object sender, EventArgs e); 

        public delegate void ValueChanged(object sender, EventArgs e); 

 

           

        public event ValueChanging OnValueChanging; 

   public event ValueChanged  OnValueChanged; 

  /***********************************************************/ 

  /******************PROPERTIES ***********************/ 

  /// <summary> 

  ///gets or sets as string 

  /// </summary> 

  public string Value 

  { 

   get 

   {  

    string st ; 

  char [] tempCharArray= new Char[m_byteInput.Length]; 

    for(int i =0; i<m_byteInput.Length;i++) 

     tempCharArray[i]=(char)m_byteInput[i]; 

    st= new String(tempCharArray); 

    return st; 

   } 

   set 

   { 

    /// raise the event to notify the changing  

    if (this.OnValueChanging !=null) 

 this.OnValueChanging(this,new MD5ChangingEventArgs(value)); 

 

    m_byteInput=new byte[value.Length]; 

    for (int i =0; i<value.Length;i++) 

     m_byteInput[i]=(byte)value[i]; 

    dgFingerPrint=CalculateMD5Value();   

  

 

    /// raise the event to notify the change 

    if (this.OnValueChanged !=null) 

  this.OnValueChanged(this,new 

MD5ChangedEventArgs(value,dgFingerPrint.ToString()));     

   } 

  }    

  /// <summary> 

  /// get/sets as  byte array  

  /// </summary> 

  public byte [] ValueAsByte 

  { 

   get 

   { 

    byte [] bt = new byte[m_byteInput.Length]; 



 

Διονύσιος Σαλονικίδης,  

«Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου προγραμματισμού  

σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 177 

    for (int i =0; i<m_byteInput.Length;i++) 

     bt[i]=m_byteInput[i]; 

    return bt; 

             } 

   set 

   { 

    /// raise the event to notify the changing 

    if (this.OnValueChanging !=null) 

 this.OnValueChanging(this,new MD5ChangingEventArgs(value)); 

    m_byteInput=new byte[value.Length]; 

    for (int i =0; i<value.Length;i++) 

     m_byteInput[i]=value[i]; 

    dgFingerPrint=CalculateMD5Value();  

    /// notify the changed  value 

    if (this.OnValueChanged !=null) 

     this.OnValueChanged(this,new 

MD5ChangedEventArgs(value,dgFingerPrint.ToString())); 

   } 

  } 

  //gets the signature/figner print as string 

  public  string FingerPrint 

  { 

   get 

   { 

    return dgFingerPrint.ToString(); 

   } 

  } 

 /*************************************************************/ 

  /// <summary> 

  /// Constructor 

  /// </summary> 

  public MD5() 

  {    

   Value=""; 

  }  

  /*************************************************************/ 

  /*********************METHODS**************************/ 

 

  /// <summary> 

  /// calculat md5 signature of the string in Input 

  /// </summary> 

  /// <returns> Digest: the finger print of msg</returns> 

  protected Digest CalculateMD5Value() 

  { 

   /***********vairable declaration**************/ 

   byte [] bMsg; //buffer to hold bits 

   uint N;//N is the size of msg as  word (32 bit)  

  Digest dg =new Digest();//  the value to be returned 

 // create a buffer with bits padded and length is alos padded 

   bMsg=CreatePaddedBuffer(); 

   N=(uint)(bMsg.Length*8)/32; //no of 32 bit blocks 

    

   for (uint  i=0; i<N/16;i++) 

   { 

    CopyBlock(bMsg,i); 



 

Διονύσιος Σαλονικίδης,  

«Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου προγραμματισμού  

σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 178 

 PerformTransformation(ref dg.A,ref dg.B,ref dg.C,ref dg.D); 

   } 

   return dg; 

  } 

  

  /******************************************************** 

   * TRANSFORMATIONS :  FF , GG , HH , II  acc to RFC 1321 

  * where each Each letter represnets the aux function used 

   *******************************************************/ 

  /// <summary> 

  /// perform transformatio using f(((b&c) | (~(b)&d)) 

  /// </summary> 

  protected void TransF(ref uint a, uint b, uint c, uint d,uint k,ushort 

s, uint i ) 

  { 

   a = b + MD5Helper.RotateLeft((a + ((b&c) | (~(b)&d)) + X[k] + 

T[i-1]), s); 

  } 

  /// <summary> 

  /// perform transformatio using g((b&d) | (c & ~d) ) 

  /// </summary> 

  protected void TransG(ref uint a, uint b, uint c, uint d,uint k,ushort 

s, uint i ) 

  { 

   a = b + MD5Helper.RotateLeft((a + ((b&d) | (c & ~d) ) + X[k] + 

T[i-1]), s); 

  } 

   

  /// <summary> 

  /// perform transformatio using h(b^c^d) 

  /// </summary> 

  protected void TransH(ref uint a, uint b, uint c, uint d,uint k,ushort 

s, uint i ) 

  { 

 a = b + MD5Helper.RotateLeft((a + (b^c^d) + X[k] + T[i-1]), s); 

  } 

   

  /// <summary> 

  /// perform transformatio using i (c^(b|~d)) 

  /// </summary> 

  protected void TransI(ref uint a, uint b, uint c, uint d,uint k,ushort 

s, uint i ) 

  { 

a = b + MD5Helper.RotateLeft((a + (c^(b|~d))+ X[k] + T[i-1]), s); 

  }  

   

  /// <summary> 

  /// Perform All the transformation on the data 

  /// </summary> 

  /// <param name="A">A</param> 

  /// <param name="B">B </param> 

  /// <param name="C">C</param> 

  /// <param name="D">D</param> 

  protected void PerformTransformation(ref uint A,ref uint B,ref uint C, 

ref uint D) 

  { 
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   //// saving  ABCD  to be used in end of loop 

    

   uint AA,BB,CC,DD; 

 

   AA=A;  

   BB=B; 

   CC=C; 

   DD=D; 

 

   /* Round 1  

* [ABCD  0  7  1]  [DABC  1 12  2]  [CDAB  2 17  3]  [BCDA  3 22  4] 

* [ABCD  4  7  5]  [DABC  5 12  6]  [CDAB  6 17  7]  [BCDA  7 22  8] 

* [ABCD  8  7  9]  [DABC  9 12 10]  [CDAB 10 17 11]  [BCDA 11 22 12] 

* [ABCD 12  7 13]  [DABC 13 12 14]  [CDAB 14 17 15]  [BCDA 15 22 16] 

*  * */ 

 TransF(ref A,B,C,D,0,7,1);TransF(ref D,A,B,C,1,12,2); 

TransF(ref C,D,A,B,2,17,3);TransF(ref B,C,D,A,3,22,4); 

TransF(ref A,B,C,D,4,7,5);TransF(ref D,A,B,C,5,12,6); 

TransF(ref C,D,A,B,6,17,7);TransF(ref B,C,D,A,7,22,8); 

TransF(ref A,B,C,D,8,7,9);TransF(ref D,A,B,C,9,12,10); 

TransF(ref C,D,A,B,10,17,11);TransF(ref B,C,D,A,11,22,12); 

TransF(ref A,B,C,D,12,7,13);TransF(ref D,A,B,C,13,12,14); 

TransF(ref C,D,A,B,14,17,15);TransF(ref B,C,D,A,15,22,16); 

   /** Round 2 

**[ABCD  1  5 17]  [DABC  6  9 18]  [CDAB 11 14 19]  [BCDA  0 20 20] 

*[ABCD  5  5 21]  [DABC 10  9 22]  [CDAB 15 14 23]  [BCDA  4 20 24] 

*[ABCD  9  5 25]  [DABC 14  9 26]  [CDAB  3 14 27]  [BCDA  8 20 28] 

*[ABCD 13  5 29]  [DABC  2  9 30]  [CDAB  7 14 31]  [BCDA 12 20 32] 

*/ 

TransG(ref A,B,C,D,1,5,17);TransG(ref D,A,B,C,6,9,18); 

TransG(ref C,D,A,B,11,14,19);TransG(ref B,C,D,A,0,20,20); 

TransG(ref A,B,C,D,5,5,21);TransG(ref D,A,B,C,10,9,22); 

TransG(ref C,D,A,B,15,14,23);TransG(ref B,C,D,A,4,20,24); 

TransG(ref A,B,C,D,9,5,25);TransG(ref D,A,B,C,14,9,26); 

TransG(ref C,D,A,B,3,14,27);TransG(ref B,C,D,A,8,20,28); 

TransG(ref A,B,C,D,13,5,29);TransG(ref D,A,B,C,2,9,30); 

TransG(ref C,D,A,B,7,14,31);TransG(ref B,C,D,A,12,20,32); 

   /*  Round 3 

* [ABCD  5  4 33]  [DABC  8 11 34]  [CDAB 11 16 35]  [BCDA 14 23 36] 

* [ABCD  1  4 37]  [DABC  4 11 38]  [CDAB  7 16 39]  [BCDA 10 23 40] 

* [ABCD 13  4 41]  [DABC  0 11 42]  [CDAB  3 16 43]  [BCDA  6 23 44] 

* [ABCD  9  4 45]  [DABC 12 11 46]  [CDAB 15 16 47]  [BCDA  2 23 48] 

* */ 

TransH(ref A,B,C,D,5,4,33);TransH(ref D,A,B,C,8,11,34); 

TransH(ref C,D,A,B,11,16,35);TransH(ref B,C,D,A,14,23,36); 

TransH(ref A,B,C,D,1,4,37);TransH(ref D,A,B,C,4,11,38); 

TransH(ref C,D,A,B,7,16,39);TransH(ref B,C,D,A,10,23,40); 

TransH(ref A,B,C,D,13,4,41);TransH(ref D,A,B,C,0,11,42); 

TransH(ref C,D,A,B,3,16,43);TransH(ref B,C,D,A,6,23,44); 

TransH(ref A,B,C,D,9,4,45);TransH(ref D,A,B,C,12,11,46); 

TransH(ref C,D,A,B,15,16,47);TransH(ref B,C,D,A,2,23,48); 
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/*Round  4 

*[ABCD  0  6 49]  [DABC  7 10 50]  [CDAB 14 15 51]  [BCDA  5 21 52] 

*[ABCD 12  6 53]  [DABC  3 10 54]  [CDAB 10 15 55]  [BCDA  1 21 56] 

*[ABCD  8  6 57]  [DABC 15 10 58]  [CDAB  6 15 59]  [BCDA 13 21 60] 

*[ABCD  4  6 61]  [DABC 11 10 62]  [CDAB  2 15 63]  [BCDA  9 21 64] 

* */ 

TransI(ref A,B,C,D,0,6,49);TransI(ref D,A,B,C,7,10,50); 

TransI(ref C,D,A,B,14,15,51);TransI(ref B,C,D,A,5,21,52); 

TransI(ref A,B,C,D,12,6,53);TransI(ref D,A,B,C,3,10,54); 

TransI(ref C,D,A,B,10,15,55);TransI(ref B,C,D,A,1,21,56); 

TransI(ref A,B,C,D,8,6,57);TransI(ref D,A,B,C,15,10,58); 

TransI(ref C,D,A,B,6,15,59);TransI(ref B,C,D,A,13,21,60); 

TransI(ref A,B,C,D,4,6,61);TransI(ref D,A,B,C,11,10,62); 

TransI(ref C,D,A,B,2,15,63);TransI(ref B,C,D,A,9,21,64); 

 

   A=A+AA; 

   B=B+BB; 

   C=C+CC; 

   D=D+DD; 

  } 

 

  /// <summary> 

  /// Create Padded buffer for processing , buffer is padded with 0 along  

  /// with the size in the end 

  /// </summary> 

  /// <returns>the padded buffer as byte array</returns> 

  protected byte[] CreatePaddedBuffer() 

  { 

  uint pad;  //no of padding bits for 448 mod 512  

   byte [] bMsg; //buffer to hold bits 

   ulong sizeMsg;  //64 bit size pad 

  uint sizeMsgBuff; //buffer size in multiple of bytes 

  int temp=(448-((m_byteInput.Length*8)%512)); //temporary  

 pad = (uint )((temp+512)%512);//getting no of bits to  be pad 

   if (pad==0)    ///pad is in bits 

    pad=512;//at least 1 or max 512 can be added 

  sizeMsgBuff= (uint) ((m_byteInput.Length)+ (pad/8)+8); 

   sizeMsg=(ulong)m_byteInput.Length*8; 

bMsg=new byte[sizeMsgBuff];///no need to pad with 0 coz new bytes  

   // are already initialize to 0 :) 

   ////copying string to buffer  

   for (int i =0; i<m_byteInput.Length;i++) 

    bMsg[i]=m_byteInput[i]; 

bMsg[m_byteInput.Length]|=0x80;///making first bit of padding 1, 

    

   //wrting the size value 

   for (int i =8; i >0;i--) 

    bMsg[sizeMsgBuff-i]=(byte) (sizeMsg>>((8-i)*8) & 

0x00000000000000ff); 

 

   return bMsg; 

  } 

  /// <summary> 

  /// Copies a 512 bit block into X as 16 32 bit words 

  /// </summary> 
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  /// <param name="bMsg"> source buffer</param> 

/// <param name="block">no of block to copy starting from 0</param> 

  protected void CopyBlock(byte[] bMsg,uint block) 

  { 

   block=block<<6; 

   for (uint j=0; j<61;j+=4) 

   { 

    X[j>>2]=(((uint) bMsg[block+(j+3)]) <<24 ) | 

     (((uint) bMsg[block+(j+2)]) <<16 ) | 

     (((uint) bMsg[block+(j+1)]) <<8 ) | 

     (((uint) bMsg[block+(j)]) ) ; 

   } 

  } 

 } 

} 
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// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Visual Studio with C# Language (TPL Execute) 

/* Helper.cs */ 

 

using System; 

namespace MD5 

{ 

 /// <summary> 

 /// constants for md5 

 /// </summary> 

 public enum MD5InitializerConstant : uint 

 { 

  A =0x67452301, 

  B=0xEFCDAB89, 

  C=0x98BADCFE, 

  D=0X10325476 

 } 

 /// <summary> 

 /// Represent digest with ABCD 

 /// </summary> 

 sealed public class Digest 

 { 

  public uint A; 

  public uint B; 

  public uint C; 

  public uint D; 

  public Digest() 

  { 

   A=(uint)MD5InitializerConstant.A; 

   B=(uint)MD5InitializerConstant.B; 

   C=(uint)MD5InitializerConstant.C; 

   D=(uint)MD5InitializerConstant.D; 

        } 

  public override string ToString() 

  { 

   string st ; 

   st= MD5Helper.ReverseByte(A).ToString("x8")+ 

    MD5Helper.ReverseByte(B).ToString("x8")+ 

                MD5Helper.ReverseByte(C).ToString("x8")+ 

    MD5Helper.ReverseByte(D).ToString("x8"); 

   return st;    

  } 

 } 

 /// <summary> 

 /// helper class providing suporting function 

 /// </summary> 

 sealed public class MD5Helper 

 { 

 

  private MD5Helper(){} 
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  /// <summary> 

  /// Left rotates the input word 

  /// </summary> 

  /// <param name="uiNumber">a value to be rotated</param> 

  /// <param name="shift">no of bits to be rotated</param> 

  /// <returns>the rotated value</returns> 

 public static uint RotateLeft(uint uiNumber , ushort shift) 

  { 

   return ((uiNumber >> 32-shift)|(uiNumber<<shift)); 

  } 

 

  /// <summary> 

  /// perform a ByteReversal on a number 

  /// </summary> 

  /// <param name="uiNumber">value to be reversed</param> 

  /// <returns>reversed value</returns> 

  public static uint ReverseByte(uint uiNumber) 

  { 

   return ( ( (uiNumber & 0x000000ff) <<24) | 

      (uiNumber >>24) | 

     ( (uiNumber & 0x00ff0000) >>8)  | 

     ( (uiNumber & 0x0000ff00) <<8) ); 

  } 

 } 

 

 /// <summary> 

 /// class for changing event args 

 /// </summary> 

 public class MD5ChangingEventArgs:EventArgs 

 { 

  public readonly byte[] NewData; 

   

  public MD5ChangingEventArgs(byte [] data) 

  { 

   byte [] NewData = new byte[data.Length]; 

   for (int i =0; i<data.Length;i++) 

    NewData[i]=data[i]; 

  } 

  public MD5ChangingEventArgs(string data) 

  { 

   byte [] NewData = new byte[data.Length]; 

   for (int i =0; i<data.Length;i++) 

    NewData[i]=(byte)data[i]; 

  } 

 } 

 

 /// <summary> 

 /// class for cahnged event args 

 /// </summary> 

 public class MD5ChangedEventArgs:EventArgs 

 { 

  public readonly byte[] NewData; 

  public readonly string FingerPrint; 

   

 public MD5ChangedEventArgs(byte [] data,string HashedValue) 
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  { 

   byte [] NewData = new byte[data.Length]; 

   for (int i =0; i<data.Length;i++) 

    NewData[i]=data[i]; 

   FingerPrint=HashedValue; 

  } 

 

 public MD5ChangedEventArgs(string data,string HashedValue) 

  { 

   byte [] NewData = new byte[data.Length]; 

   for (int i =0; i<data.Length;i++) 

    NewData[i]=(byte)data[i]; 

 

   FingerPrint=HashedValue; 

  } 

 } 

} 
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Ε – Visual Studio με CUDA C (εύρεση θέσης κωδικού από CPU) 

// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Visual Studio with CUDA C Language (position found by CPU) 

 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

#include <math.h> 

 

#define asciistart 32 // Start ASCII code (32) 

#define asciiend 126 // End ASCII code (126) 

const int pswln = 8; // Password length 

const int N = 2*1024; // Password array dim (N*N) 

const int blocksize = 32; // Blocksize 

 

/* POINTER defines a generic pointer type */ 

typedef unsigned char *POINTER; 

/* UINT2 defines a two byte word */ 

typedef unsigned short int UINT2; 

/* UINT4 defines a four byte word */ 

typedef unsigned long int UINT4; 

 

/* MD5 context. */ 

typedef struct { 

  UINT4 state[4];                                 /* state (ABCD) */ 

  UINT4 count[2];       /* number of bits, modulo 2^64 (lsb first) */ 

  unsigned char buffer[64];                   /* input buffer */ 

} MD5_CTX; 

 

/* Constants for MD5Transform routine. */ 

#define S11 7 

#define S12 12 

#define S13 17 

#define S14 22 

#define S21 5 

#define S22 9 

#define S23 14 

#define S24 20 

#define S31 4 

#define S32 11 

#define S33 16 

#define S34 23 

#define S41 6 

#define S42 10 

#define S43 15 

#define S44 21 

/* F, G, H and I are basic MD5 functions. */ 

#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z))) 

#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z))) 

#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z)) 

#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z))) 
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/* ROTATE_LEFT rotates x left n bits. */ 

#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n)))) 

/* FF, GG, HH, and II transformations for Rounds 1, 2, 3, and 4. 

   Rotation is separate from addition to prevent recomputation. */ 

#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += F ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += G ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += H ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define II(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += I ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

 

__device__ unsigned char PADDING[64] = { 

 0x80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

}; 

 

/* MD5 initialization. Begins an MD5 operation, writing a new context. */ 

__device__ void MD5Init (MD5_CTX *context)/* context */ 

{ 

  context->count[0] = context->count[1] = 0; 

 

 

  /* Load magic initialization constants. */ 

  context->state[0] = 0x67452301; 

  context->state[1] = 0xefcdab89; 

  context->state[2] = 0x98badcfe; 

  context->state[3] = 0x10325476; 

} 

 

/* Decodes input (unsigned char) into output (UINT4). Assumes len is a multiple of 4. 

*/ 

__device__ void Decode (UINT4 *output, unsigned char *input, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i, j; 

 

  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) 

    output[i] = ((UINT4)input[j]) | (((UINT4)input[j+1]) << 8) | 

      (((UINT4)input[j+2]) << 16) | (((UINT4)input[j+3]) << 24); 

} 
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/* Note: Replace "for loop" with standard memset if possible. */ 

__device__ void MD5_memset (POINTER output, int value, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) 

    ((char *)output)[i] = (char)value; 

} 

 

/* MD5 basic transformation. Transforms state based on block. */ 

__device__ void MD5Transform (UINT4 state[4], unsigned char block[64]) 

{ 

  UINT4 a = state[0], b = state[1], c = state[2], d = state[3], x[16]; 

 

  Decode (x, block, 64); 

 

  /* Round 1 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 0], S11, 0xd76aa478); /* 1 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */ 

  FF (c, d, a, b, x[ 2], S13, 0x242070db); /* 3 */ 

  FF (b, c, d, a, x[ 3], S14, 0xc1bdceee); /* 4 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 4], S11, 0xf57c0faf); /* 5 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 5], S12, 0x4787c62a); /* 6 */ 

  FF (c, d, a, b, x[ 6], S13, 0xa8304613); /* 7 */ 

  FF (b, c, d, a, x[ 7], S14, 0xfd469501); /* 8 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 8], S11, 0x698098d8); /* 9 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 9], S12, 0x8b44f7af); /* 10 */ 

  FF (c, d, a, b, x[10], S13, 0xffff5bb1); /* 11 */ 

  FF (b, c, d, a, x[11], S14, 0x895cd7be); /* 12 */ 

  FF (a, b, c, d, x[12], S11, 0x6b901122); /* 13 */ 

  FF (d, a, b, c, x[13], S12, 0xfd987193); /* 14 */ 

  FF (c, d, a, b, x[14], S13, 0xa679438e); /* 15 */ 

  FF (b, c, d, a, x[15], S14, 0x49b40821); /* 16 */ 

 

  /* Round 2 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 1], S21, 0xf61e2562); /* 17 */ 

  GG (d, a, b, c, x[ 6], S22, 0xc040b340); /* 18 */ 

  GG (c, d, a, b, x[11], S23, 0x265e5a51); /* 19 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 0], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 5], S21, 0xd62f105d); /* 21 */ 

  GG (d, a, b, c, x[10], S22,  0x2441453); /* 22 */ 

  GG (c, d, a, b, x[15], S23, 0xd8a1e681); /* 23 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 9], S21, 0x21e1cde6); /* 25 */ 

  GG (d, a, b, c, x[14], S22, 0xc33707d6); /* 26 */ 

  GG (c, d, a, b, x[ 3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 8], S24, 0x455a14ed); /* 28 */ 

  GG (a, b, c, d, x[13], S21, 0xa9e3e905); /* 29 */ 

  GG (d, a, b, c, x[ 2], S22, 0xfcefa3f8); /* 30 */ 

  GG (c, d, a, b, x[ 7], S23, 0x676f02d9); /* 31 */ 

  GG (b, c, d, a, x[12], S24, 0x8d2a4c8a); /* 32 */ 

 

  /* Round 3 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 5], S31, 0xfffa3942); /* 33 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 8], S32, 0x8771f681); /* 34 */ 
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  HH (c, d, a, b, x[11], S33, 0x6d9d6122); /* 35 */ 

  HH (b, c, d, a, x[14], S34, 0xfde5380c); /* 36 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 1], S31, 0xa4beea44); /* 37 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 4], S32, 0x4bdecfa9); /* 38 */ 

  HH (c, d, a, b, x[ 7], S33, 0xf6bb4b60); /* 39 */ 

  HH (b, c, d, a, x[10], S34, 0xbebfbc70); /* 40 */ 

  HH (a, b, c, d, x[13], S31, 0x289b7ec6); /* 41 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 0], S32, 0xeaa127fa); /* 42 */ 

  HH (c, d, a, b, x[ 3], S33, 0xd4ef3085); /* 43 */ 

  HH (b, c, d, a, x[ 6], S34,  0x4881d05); /* 44 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 9], S31, 0xd9d4d039); /* 45 */ 

  HH (d, a, b, c, x[12], S32, 0xe6db99e5); /* 46 */ 

  HH (c, d, a, b, x[15], S33, 0x1fa27cf8); /* 47 */ 

  HH (b, c, d, a, x[ 2], S34, 0xc4ac5665); /* 48 */ 

 

 

  /* Round 4 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 0], S41, 0xf4292244); /* 49 */ 

  II (d, a, b, c, x[ 7], S42, 0x432aff97); /* 50 */ 

  II (c, d, a, b, x[14], S43, 0xab9423a7); /* 51 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 5], S44, 0xfc93a039); /* 52 */ 

  II (a, b, c, d, x[12], S41, 0x655b59c3); /* 53 */ 

  II (d, a, b, c, x[ 3], S42, 0x8f0ccc92); /* 54 */ 

  II (c, d, a, b, x[10], S43, 0xffeff47d); /* 55 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 1], S44, 0x85845dd1); /* 56 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 8], S41, 0x6fa87e4f); /* 57 */ 

  II (d, a, b, c, x[15], S42, 0xfe2ce6e0); /* 58 */ 

  II (c, d, a, b, x[ 6], S43, 0xa3014314); /* 59 */ 

  II (b, c, d, a, x[13], S44, 0x4e0811a1); /* 60 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 4], S41, 0xf7537e82); /* 61 */ 

  II (d, a, b, c, x[11], S42, 0xbd3af235); /* 62 */ 

  II (c, d, a, b, x[ 2], S43, 0x2ad7d2bb); /* 63 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 9], S44, 0xeb86d391); /* 64 */ 

 

  state[0] += a; 

  state[1] += b; 

  state[2] += c; 

  state[3] += d; 

 

  /* Zeroize sensitive information. */ 

  MD5_memset ((POINTER)x, 0, sizeof (x)); 

} 

 

/* Note: Replace "for loop" with standard memcpy if possible. */ 

__device__ void MD5_memcpy (POINTER output, POINTER input, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) 

    output[i] = input[i]; 

} 

 

/* MD5 block update operation. Continues an MD5 message-digest 

     operation, processing another message block, and updating the 

     context. */ 
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__device__ void MD5Update (MD5_CTX *context, unsigned char *input, unsigned int 

inputLen) 

/* context *//*input block *//* length of input block */ 

{ 

  unsigned int i, index, partLen; 

 

  /* Compute number of bytes mod 64 */ 

  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3F); 

 

  /* Update number of bits */ 

  if ((context->count[0] += ((UINT4)inputLen << 3)) 

      < ((UINT4)inputLen << 3)) 

    context->count[1]++; 

  context->count[1] += ((UINT4)inputLen >> 29); 

 

  partLen = 64 - index; 

 

  /* Transform as many times as possible. */ 

  if (inputLen >= partLen) { 

    MD5_memcpy 

      ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)input, partLen); 

    MD5Transform (context->state, context->buffer); 

 

    for (i = partLen; i + 63 < inputLen; i += 64) 

      MD5Transform (context->state, &input[i]); 

 

    index = 0; 

  } 

  else 

    i = 0; 

 

  /* Buffer remaining input */ 

  MD5_memcpy 

    ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)&input[i], 

     inputLen-i); 

} 

 

/* Encodes input (UINT4) into output (unsigned char). Assumes len is a multiple of 4. 

*/ 

__device__ void Encode (unsigned char *output, UINT4 *input, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i, j; 

 

  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) { 

    output[j] = (unsigned char)(input[i] & 0xff); 

    output[j+1] = (unsigned char)((input[i] >> 8) & 0xff); 

    output[j+2] = (unsigned char)((input[i] >> 16) & 0xff); 

    output[j+3] = (unsigned char)((input[i] >> 24) & 0xff); 

  } 

} 

 

/* MD5 finalization. Ends an MD5 message-digest operation, writing the 

     the message digest and zeroizing the context. */ 

__device__ void MD5Final (unsigned char digest[16], MD5_CTX *context) 

/* message digest */ 



 

Διονύσιος Σαλονικίδης,  

«Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου προγραμματισμού  

σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 190 

/* context */ 

{ 

  unsigned char bits[8]; 

  unsigned int index, padLen; 

  /* Save number of bits */ 

  Encode (bits, context->count, 8); 

  /* Pad out to 56 mod 64. */ 

  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3f); 

  padLen = (index < 56) ? (56 - index) : (120 - index); 

  MD5Update (context, PADDING, padLen); 

 

  /* Append length (before padding) */ 

  MD5Update (context, bits, 8); 

 

  /* Store state in digest */ 

  Encode (digest, context->state, 16); 

 

  /* Zeroize sensitive information. */ 

  MD5_memset ((POINTER)context, 0, sizeof (*context)); 

} 

 

// CUDA kernel 

__global__ void MD5String (char *string, unsigned char *md5passw, int N, unsigned int 

*len, int *pos, unsigned char *fmd5passw) 

{ 

 MD5_CTX context; 

 unsigned char digest[16];       

 int ii, correct=0; 

 char astring[pswln]; //  

 int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 

 int index = (i + j*N) * pswln;  

 int aindex = (i + j*N) * 16;  

 if (i < N && j < N) 

 { 

  for (ii = 0; ii < pswln; ii++)  

   astring[ii] = string[index+ii];     

  MD5Init (&context);     

  MD5Update (&context, (unsigned char *)astring, len[i + j*N]);  

   

  MD5Final (digest, &context); 

  for (ii = 0; ii < 16; ii++) 

   if (N==1) 

    // Return md5 Hash to main 

       md5passw[aindex+ii] = digest[ii];  

   else 

    // Compare 

    if (fmd5passw[ii] == digest[ii])  

     correct++; 

  if (N!=1 && correct==16) 

   pos[i + j*N] = i + j*N; 

  else 

   pos[i + j*N] = -1; 

 } 

} 
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// Prints a message digest in hexadecimal 

void MD5Print (unsigned char digest[16]) 

{ 

  unsigned int i; 

  for (i = 0; i < 16; i++) 

    printf ("%02x", digest[i]); 

  printf ("\n"); 

} 

 

// Convert System Time 

void convertSec (int *sec, int *Y, int *M, int *W, int *D, int *h, int *m) 

{ 

 *Y = *sec / (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

 *sec -= *Y * (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

 *M = *sec / (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

 *sec -= *M * (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

 *W = *sec / (60 * 60 * 24 * 7); 

 *sec -= *W * (60 * 60 * 24 * 7); 

 *D = *sec / (60 * 60 * 24); 

 *sec -= *D * (60 * 60 * 24); 

 *h = *sec / (60 * 60); 

 *sec -= *h * (60 * 60); 

 *m = *sec / 60; 

 *sec -= *m * (60); 

} 

 

// Start Test for big Hash in digit format 

void MD5Test (unsigned char md5passw[16], double *kt) 

{ 

 int t[255], i=1, j, ii, kk=0, ix=0, k=0;  

 double kmax=0; 

 int sec=0;   

 unsigned int *len = new unsigned int [N*N]; // Pasword length   

 int *pos = new int [N*N]; // Pasword possition  

 char **psw; // [N*N][pswln] 2D array 

  psw = new char *[N*N]; 

  for (ii=0; ii<N*N; ii++) 

   psw[ii] = new char [pswln]; 

 char *apsw = new char [N*N*pswln]; // 1D array  

 unsigned char *md5psw = new unsigned char [16]; // 1D array not use  

 int find=-1; 

 // Cuda variables 

 char *apassw = new char [N*N*pswln];   

 unsigned char *amd5passw = new unsigned char [N*N*16];  

 unsigned int *alen = new unsigned int [N*N]; 

 int *apos = new int [N*N]; 

 unsigned char *afmd5passw = new unsigned char [16];   

 const int sap = N*N*pswln * sizeof(char); 

 const int smd = N*N*16 * sizeof(unsigned char); 

 const int sln = N*N * sizeof(unsigned int); 

 const int sps = N*N * sizeof(int); 

 const int sfmd = 16 * sizeof(unsigned char); 

 cudaMalloc((void**)&apassw,sap); 

 cudaMalloc((void**)&amd5passw,smd); 
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 cudaMalloc((void**)&alen,sln); 

 cudaMalloc((void**)&apos,sps); 

 cudaMalloc((void**)&afmd5passw,sfmd); 

 // End of cuda variables 

  

 // Fill psw table with \0  

 for (ii=0; ii<N*N; ii++)  

  for (j=0; j<pswln; j++)  

   psw[ii][j]='\0';  

  

 clock_t start, finish, startS,finishS; 

 start = clock(); 

 // Loop until pass length or time > 60sec 

 while (i <= pswln && sec<=60) 

 { 

  // Loop for next length combinations 

  for (j = 0; j <= i; j++) 

   t[j] = asciistart;   

  kmax = kmax + pow((double)((asciiend-asciistart)+1),i);  

// Loop until create all combinations for x-length or time > 60 sec 

  for (k=0;t[i] <= asciistart && sec<=60 ;k++)  

  {    

   // Create table psw with N*N password of pswln length 

            if (kk < N*N)  

            { 

    // Create next password 

    t[0]++; 

    for (j = 0; j <= i; j++) 

     if (t[j] > asciiend) 

     { 

      t[j] = asciistart; 

      t[j+1]++; 

     } 

    // End of create next password 

    // Convert to string password 

    for (j = 0; j < i; j++)     

     psw[kk][j] = t[j];  

    // Transform 2D -> 1D     

    for (j = 0; j < pswln; j++) 

     apsw[ix+j]=psw[kk][j];  

    // Compute password length     

    len[kk] = strlen (psw[kk]);  

    // Shift pswln for 1D     

    ix=ix+pswln;  

    kk++;        

   

   }  

   else 

   {     

    // Cuda code 

    // apassw <- passw  

    cudaMemcpy(apassw, apsw, sap, cudaMemcpyHostToDevice);  

    // alen <- len 

    cudaMemcpy(alen, len, sln, cudaMemcpyHostToDevice);  

    // afmd5passw <- fmd5passw   
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    cudaMemcpy(afmd5passw, md5passw, sfmd, cudaMemcpyHostToDevice);  

    dim3 dimBlock(1, 1);     

    dim3 dimGrid(1, 1);  

    // Load kernel 

    MD5String<<<dimGrid, dimBlock>>>(apassw, amd5passw, N, alen, 

apos, afmd5passw);  

    cudaThreadSynchronize(); 

    // pos <- apos 

    cudaMemcpy(pos, apos, sps, cudaMemcpyDeviceToHost);  

    // End of cuda code 

    // If Hash found take the position 

    for(j=0; j<N*N; j++) 

     if (pos[j] != -1) 

      find = pos[j];     

    kk=0; 

    ix=0;     

   } // End loop for create psw table 

   finish = clock(); 

   sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

  } // End loop until create all combinations for x-length or time > 60 sec 

  finish = clock(); 

  sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

  // Next length 

  i++;  

 } // End loop until pass length or time > 60sec 

 // Display results 

 printf(" Combinations/sec: ~%.0f\n\n",k/(((double)(finish - start)) / 

CLOCKS_PER_SEC)); 

 *kt=k/(((double)(finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC); 

 cudaFree(apassw); 

 cudaFree(alen); 

 cudaFree(amd5passw);    

 cudaFree(apos); 

 cudaFree(afmd5passw); 

 delete[] len; 

 delete[] pos; 

 delete[] apsw; 

 delete[] md5psw; 

 for (ii=0; ii<N*N; ii++) 

  delete[] psw[ii];  

 delete[] psw; 

} 

 

// Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

void MD5BruteForce (unsigned char md5passw[16], double kt) 

{  

 int t[255], i=1, j, ii, kk=0, ix=0, k=0;  

 double kmax=0, kcount=0;  

 int Y, M, W, D, h, m, sec;   

 unsigned int *len = new unsigned int [N*N]; // Pasword length   

 int *pos = new int [N*N]; // Pasword possition  

 char **psw; // [N*N][pswln] 2D array 

  psw = new char *[N*N]; 

   

for (ii=0; ii<N*N; ii++) 
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   psw[ii] = new char [pswln]; 

 char *apsw = new char [N*N*pswln]; // 1D array  

 unsigned char *md5psw = new unsigned char [16]; // 1D array not use  

 int find=-1; 

 // Cuda variables 

 char *apassw = new char [N*N*pswln];   

 unsigned char *amd5passw = new unsigned char [N*N*16];  

 unsigned int *alen = new unsigned int [N*N]; 

 int *apos = new int [N*N]; 

 unsigned char *afmd5passw = new unsigned char [16];   

 const int sap = N*N*pswln * sizeof(char); 

 const int smd = N*N*16 * sizeof(unsigned char); 

 const int sln = N*N * sizeof(unsigned int); 

 const int sps = N*N * sizeof(int); 

 const int sfmd = 16 * sizeof(unsigned char); 

 cudaMalloc((void**)&apassw,sap); 

 cudaMalloc((void**)&amd5passw,smd); 

 cudaMalloc((void**)&alen,sln); 

 cudaMalloc((void**)&apos,sps); 

 cudaMalloc((void**)&afmd5passw,sfmd); 

 // End of cuda variables 

  

 // Fill psw table with \0  

 for (ii=0; ii<N*N; ii++)  

  for (j=0; j<pswln; j++)  

   psw[ii][j]='\0';  

  

 clock_t start, finish, startS,finishS; 

 time_t tnow,tstart,tfinish; 

 time(&tstart);     

 start = clock(); 

 // Loop until pass length or find Hash 

 while (i <= pswln && find==-1) 

 { 

  time(&tnow); 

  // Loop for next length combinations 

  for (j = 0; j <= i; j++) 

   t[j] = asciistart; 

  printf("Searching for password length: %i\n",i);   

  kmax = kmax + pow((double)((asciiend-asciistart)+1),i);   

  printf(" Estimation max combinations: %.0f\n",kmax); 

  printf(" Starting: \t\t%s", ctime(&tnow)); 

  sec = kmax/kt; 

  convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

  printf(" Estimation max time: \t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i  (wait...)\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

  startS = clock(); 

  // Loop until create all combinations for x-length or find Hash 

  for (k=0;t[i] <= asciistart && find==-1;k++)  

  {    

   // Create table psw with N*N password of pswln length 

            if (kk < N*N)  

            { 

    // Create next password 

    t[0]++; 
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    for (j = 0; j <= i; j++) 

     if (t[j] > asciiend) 

     { 

      t[j] = asciistart; 

      t[j+1]++; 

     }     

    // End of create next password 

    // Convert to string password     

         

    for (j = 0; j < i; j++)     

     psw[kk][j] = t[j];  

    // Transform 2D -> 1D  

    for (j = 0; j < pswln; j++) 

     apsw[ix+j]=psw[kk][j];  

    // Compute password length 

    len[kk] = strlen (psw[kk]);  

    // Shift pswln for 1D 

    ix=ix+pswln;  

    kk++;  

    kcount++; 

   }  

   else 

   {     

    // Cuda code 

    // apassw <- passw  

  cudaMemcpy(apassw, apsw, sap, cudaMemcpyHostToDevice);  

    // alen <- len 

    cudaMemcpy(alen, len, sln, cudaMemcpyHostToDevice);  

    // afmd5passw <- fmd5passw   

  cudaMemcpy(afmd5passw, md5passw, sfmd, cudaMemcpyHostToDevice);  

    dim3 dimBlock(blocksize, blocksize);   

    dim3 dimGrid(N/dimBlock.x, N/dimBlock.y);   

    // Load kernel 

    MD5String<<<dimGrid, dimBlock>>>(apassw, amd5passw, N, alen, 

apos, afmd5passw);      

    cudaThreadSynchronize(); 

    // pos <- apos 

    cudaMemcpy(pos, apos, sps, cudaMemcpyDeviceToHost);   

    

    // End of cuda code 

 

    // If Hash found take the position 

    for(j=0; j<N*N; j++) 

     if (pos[j] != -1) 

      find = pos[j];     

    kk=0; 

    ix=0; 

   } // End loop for create psw table 

  } // End loop until create all combinations for x-length or find Hash 

   

  time(&tfinish); 

  finishS = clock(); 

  sec = ((finishS - startS)) / CLOCKS_PER_SEC; 

  convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

  printf(" Finished: \t\t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 
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  // Next length 

  i++;  

 } // End loop until pass length or find Hash 

 finish = clock(); 

 // Display results 

 printf("\n============================\n"); 

 printf("Brute Force Results\n"); 

 printf("============================\n"); 

 if (find!=-1) 

  printf(" Password is: %s\n",psw[find]); 

 else 

  printf(" Password not found...\n"); 

 sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

 convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

 printf(" Starting: \t\t%s", ctime(&tstart)); 

 printf(" Finished: \t\t%s", ctime(&tfinish)); 

 printf(" Time elapsed: \t\t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

 printf(" Total combinations: \t%.0f\n",kcount); 

 printf(" Combinations/sec: \t%.0f\n\n",kcount/(((double)(finish - start)) / 

CLOCKS_PER_SEC)); 

 cudaFree(apassw); 

 cudaFree(alen); 

 cudaFree(amd5passw);    

 cudaFree(apos); 

 cudaFree(afmd5passw); 

 delete[] len; 

 delete[] apsw; 

 delete[] pos; 

 delete[] md5psw; 

 for (ii=0; ii<N*N; ii++) 

  delete[] psw[ii];  

 delete[] psw; 

} 

 

void main(void) 

{ 

 char passw[pswln];  

 char testpassw[pswln]={'1','2','3','4','5','6','7','8'};  

 unsigned char md5passw[16]; 

 unsigned char testmd5passw[16]; 

 unsigned char fmd5passw[16]; 

 unsigned int len[1];  // User pasword length 

 int pos[1]; 

 double kt; 

 printf("******************************\n"); 

 printf("*     MD5 Password Found     *\n"); 

 printf("******************************\n\n"); 

 printf("Give the password: "); 

 scanf("%s",passw); 

 // User password length 

 len[0] = strlen (passw);  

 pos[0]= -1;   
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 // Cuda variables 

 char *apassw = new char [1*1*pswln];   

 unsigned char *amd5passw = new unsigned char [1*1*16];  

 unsigned int *alen = new unsigned int [1*1]; 

 int *apos = new int [1*1]; 

 unsigned char *afmd5passw = new unsigned char [16];   

 const int sap = 1*1*pswln * sizeof(char); 

 const int smd = 1*1*16 * sizeof(unsigned char); 

 const int sln = 1*1 * sizeof(unsigned int); 

 const int sps = 1*1 * sizeof(int); 

 const int sfmd = 16 * sizeof(unsigned char); 

 cudaMalloc((void**)&apassw,sap); 

 cudaMalloc((void**)&amd5passw,smd); 

 cudaMalloc((void**)&alen,sln); 

 cudaMalloc((void**)&apos,sps); 

 cudaMalloc((void**)&afmd5passw,sfmd); 

 // End of Cuda variables 

 // Cuda code find user Hash 

 // apassw <- passw  

 cudaMemcpy(apassw, passw, sap, cudaMemcpyHostToDevice);  

 // alen <- len 

 cudaMemcpy(alen, len, sln, cudaMemcpyHostToDevice);  

 // afmd5passw <- fmd5passw  

 cudaMemcpy(afmd5passw, fmd5passw, sfmd, cudaMemcpyHostToDevice);  

 dim3 dimBlock(1, 1); 

 dim3 dimGrid(1, 1);  

 // Load kernel 

 MD5String<<<dimGrid, dimBlock>>>(apassw, amd5passw, 1, alen, apos, afmd5passw); 

   

 cudaThreadSynchronize(); 

 // md5passw <- amd5passw 

 cudaMemcpy(md5passw, amd5passw, smd, cudaMemcpyDeviceToHost);  

 //end of cuda code find user Hash 

 printf (" MD5 (\"%s\") = ", passw);  

 // Display MD5 Hash in Hex digit format 

 MD5Print (md5passw);  

 // Cuda find test Hash 

 // apassw <- passw 

 cudaMemcpy(apassw, testpassw, sap, cudaMemcpyHostToDevice);   

 // alen <- len 

 cudaMemcpy(alen, len, sln, cudaMemcpyHostToDevice);  

 // afmd5passw <- fmd5passw  

 cudaMemcpy(afmd5passw, fmd5passw, sfmd, cudaMemcpyHostToDevice);  

 MD5String<<<dimGrid, dimBlock>>>(apassw, amd5passw, 1, alen, apos, afmd5passw); 

   

 cudaThreadSynchronize(); 

 // md5passw <- amd5passw 

 cudaMemcpy(testmd5passw, amd5passw, smd, cudaMemcpyDeviceToHost);  

 cudaFree(apassw); 

 cudaFree(alen); 

 cudaFree(amd5passw);    

 cudaFree(apos); 

 cudaFree(afmd5passw); 

 // End of Cuda code find test Hash 

 // System testing with big pass for ~1min 
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 printf ("Testing your system about 1min (wait...)\n");  

 MD5Test (testmd5passw,&kt); 

 printf("============================\n"); 

 printf ("Starting Brute Force...\n"); 

 printf("============================\n"); 

 // Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

    MD5BruteForce (md5passw,kt);  

} 
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ΣΤ – Visual Studio με CUDA C (εύρεση θέσης κωδικού από GPU) 

// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Visual Studio with CUDA C Language (position found by GPU) 

 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

#include <math.h> 

 

#define asciistart 32 // Start ASCII code (32) 

#define asciiend 126// End ASCII code (126) 

const int pswln = 8; // Password length 

const int N = 2*1024; // Password array dim (N*N) 

const int blocksize = 32; // Blocksize 

 

/* POINTER defines a generic pointer type */ 

typedef unsigned char *POINTER; 

/* UINT2 defines a two byte word */ 

typedef unsigned short int UINT2; 

/* UINT4 defines a four byte word */ 

typedef unsigned long int UINT4; 

 

/* MD5 context. */ 

typedef struct { 

  UINT4 state[4];                                 /* state (ABCD) */ 

  UINT4 count[2];       /* number of bits, modulo 2^64 (lsb first) */ 

  unsigned char buffer[64];                        /* input buffer */ 

} MD5_CTX; 

 

/* Constants for MD5Transform routine. */ 

#define S11 7 

#define S12 12 

#define S13 17 

#define S14 22 

#define S21 5 

#define S22 9 

#define S23 14 

#define S24 20 

#define S31 4 

#define S32 11 

#define S33 16 

#define S34 23 

#define S41 6 

#define S42 10 

#define S43 15 

#define S44 21 

/* F, G, H and I are basic MD5 functions. */ 

#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z))) 

#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z))) 

#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z)) 

#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z))) 
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/* ROTATE_LEFT rotates x left n bits. */ 

#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n)))) 

/* FF, GG, HH, and II transformations for Rounds 1, 2, 3, and 4. 

   Rotation is separate from addition to prevent recomputation. */ 

#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += F ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += G ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += H ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define II(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += I ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

 

__device__ unsigned char PADDING[64] = { 

 0x80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

}; 

 

/* MD5 initialization. Begins an MD5 operation, writing a new context. */ 

__device__ void MD5Init (MD5_CTX *context)/* context */ 

{ 

  context->count[0] = context->count[1] = 0; 

 

 

  /* Load magic initialization constants. */ 

  context->state[0] = 0x67452301; 

  context->state[1] = 0xefcdab89; 

  context->state[2] = 0x98badcfe; 

  context->state[3] = 0x10325476; 

} 

 

/* Decodes input (unsigned char) into output (UINT4). Assumes len is a multiple of 4. 

*/ 

__device__ void Decode (UINT4 *output, unsigned char *input, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i, j; 

 

  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) 

    output[i] = ((UINT4)input[j]) | (((UINT4)input[j+1]) << 8) | 

      (((UINT4)input[j+2]) << 16) | (((UINT4)input[j+3]) << 24); 

} 
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/* Note: Replace "for loop" with standard memset if possible. */ 

__device__ void MD5_memset (POINTER output, int value, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) 

    ((char *)output)[i] = (char)value; 

} 

 

/* MD5 basic transformation. Transforms state based on block. */ 

__device__ void MD5Transform (UINT4 state[4], unsigned char block[64]) 

{ 

  UINT4 a = state[0], b = state[1], c = state[2], d = state[3], x[16]; 

 

  Decode (x, block, 64); 

 

  /* Round 1 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 0], S11, 0xd76aa478); /* 1 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */ 

  FF (c, d, a, b, x[ 2], S13, 0x242070db); /* 3 */ 

  FF (b, c, d, a, x[ 3], S14, 0xc1bdceee); /* 4 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 4], S11, 0xf57c0faf); /* 5 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 5], S12, 0x4787c62a); /* 6 */ 

  FF (c, d, a, b, x[ 6], S13, 0xa8304613); /* 7 */ 

  FF (b, c, d, a, x[ 7], S14, 0xfd469501); /* 8 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 8], S11, 0x698098d8); /* 9 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 9], S12, 0x8b44f7af); /* 10 */ 

  FF (c, d, a, b, x[10], S13, 0xffff5bb1); /* 11 */ 

  FF (b, c, d, a, x[11], S14, 0x895cd7be); /* 12 */ 

  FF (a, b, c, d, x[12], S11, 0x6b901122); /* 13 */ 

  FF (d, a, b, c, x[13], S12, 0xfd987193); /* 14 */ 

  FF (c, d, a, b, x[14], S13, 0xa679438e); /* 15 */ 

  FF (b, c, d, a, x[15], S14, 0x49b40821); /* 16 */ 

 

  /* Round 2 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 1], S21, 0xf61e2562); /* 17 */ 

  GG (d, a, b, c, x[ 6], S22, 0xc040b340); /* 18 */ 

  GG (c, d, a, b, x[11], S23, 0x265e5a51); /* 19 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 0], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 5], S21, 0xd62f105d); /* 21 */ 

  GG (d, a, b, c, x[10], S22,  0x2441453); /* 22 */ 

  GG (c, d, a, b, x[15], S23, 0xd8a1e681); /* 23 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 9], S21, 0x21e1cde6); /* 25 */ 

  GG (d, a, b, c, x[14], S22, 0xc33707d6); /* 26 */ 

  GG (c, d, a, b, x[ 3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 8], S24, 0x455a14ed); /* 28 */ 

  GG (a, b, c, d, x[13], S21, 0xa9e3e905); /* 29 */ 

  GG (d, a, b, c, x[ 2], S22, 0xfcefa3f8); /* 30 */ 

  GG (c, d, a, b, x[ 7], S23, 0x676f02d9); /* 31 */ 

  GG (b, c, d, a, x[12], S24, 0x8d2a4c8a); /* 32 */ 

 

  /* Round 3 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 5], S31, 0xfffa3942); /* 33 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 8], S32, 0x8771f681); /* 34 */ 
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  HH (c, d, a, b, x[11], S33, 0x6d9d6122); /* 35 */ 

  HH (b, c, d, a, x[14], S34, 0xfde5380c); /* 36 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 1], S31, 0xa4beea44); /* 37 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 4], S32, 0x4bdecfa9); /* 38 */ 

  HH (c, d, a, b, x[ 7], S33, 0xf6bb4b60); /* 39 */ 

  HH (b, c, d, a, x[10], S34, 0xbebfbc70); /* 40 */ 

  HH (a, b, c, d, x[13], S31, 0x289b7ec6); /* 41 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 0], S32, 0xeaa127fa); /* 42 */ 

  HH (c, d, a, b, x[ 3], S33, 0xd4ef3085); /* 43 */ 

  HH (b, c, d, a, x[ 6], S34,  0x4881d05); /* 44 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 9], S31, 0xd9d4d039); /* 45 */ 

  HH (d, a, b, c, x[12], S32, 0xe6db99e5); /* 46 */ 

  HH (c, d, a, b, x[15], S33, 0x1fa27cf8); /* 47 */ 

  HH (b, c, d, a, x[ 2], S34, 0xc4ac5665); /* 48 */ 

 

 

  /* Round 4 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 0], S41, 0xf4292244); /* 49 */ 

  II (d, a, b, c, x[ 7], S42, 0x432aff97); /* 50 */ 

  II (c, d, a, b, x[14], S43, 0xab9423a7); /* 51 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 5], S44, 0xfc93a039); /* 52 */ 

  II (a, b, c, d, x[12], S41, 0x655b59c3); /* 53 */ 

  II (d, a, b, c, x[ 3], S42, 0x8f0ccc92); /* 54 */ 

  II (c, d, a, b, x[10], S43, 0xffeff47d); /* 55 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 1], S44, 0x85845dd1); /* 56 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 8], S41, 0x6fa87e4f); /* 57 */ 

  II (d, a, b, c, x[15], S42, 0xfe2ce6e0); /* 58 */ 

  II (c, d, a, b, x[ 6], S43, 0xa3014314); /* 59 */ 

  II (b, c, d, a, x[13], S44, 0x4e0811a1); /* 60 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 4], S41, 0xf7537e82); /* 61 */ 

  II (d, a, b, c, x[11], S42, 0xbd3af235); /* 62 */ 

  II (c, d, a, b, x[ 2], S43, 0x2ad7d2bb); /* 63 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 9], S44, 0xeb86d391); /* 64 */ 

 

  state[0] += a; 

  state[1] += b; 

  state[2] += c; 

  state[3] += d; 

 

  /* Zeroize sensitive information. */ 

  MD5_memset ((POINTER)x, 0, sizeof (x)); 

} 

 

/* Note: Replace "for loop" with standard memcpy if possible. */ 

__device__ void MD5_memcpy (POINTER output, POINTER input, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) 

    output[i] = input[i]; 

} 

 

/* MD5 block update operation. Continues an MD5 message-digest 

     operation, processing another message block, and updating the 

     context. */ 
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__device__ void MD5Update (MD5_CTX *context, unsigned char *input, unsigned int 

inputLen) 

/* context *//*input block *//* length of input block */ 

{ 

  unsigned int i, index, partLen; 

 

  /* Compute number of bytes mod 64 */ 

  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3F); 

 

  /* Update number of bits */ 

  if ((context->count[0] += ((UINT4)inputLen << 3)) 

      < ((UINT4)inputLen << 3)) 

    context->count[1]++; 

  context->count[1] += ((UINT4)inputLen >> 29); 

 

  partLen = 64 - index; 

 

  /* Transform as many times as possible. */ 

  if (inputLen >= partLen) { 

    MD5_memcpy 

      ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)input, partLen); 

    MD5Transform (context->state, context->buffer); 

 

    for (i = partLen; i + 63 < inputLen; i += 64) 

      MD5Transform (context->state, &input[i]); 

 

    index = 0; 

  } 

  else 

    i = 0; 

 

  /* Buffer remaining input */ 

  MD5_memcpy 

    ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)&input[i], 

     inputLen-i); 

} 

 

/* Encodes input (UINT4) into output (unsigned char). Assumes len is a multiple of 4. 

*/ 

__device__ void Encode (unsigned char *output, UINT4 *input, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i, j; 

 

  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) { 

    output[j] = (unsigned char)(input[i] & 0xff); 

    output[j+1] = (unsigned char)((input[i] >> 8) & 0xff); 

    output[j+2] = (unsigned char)((input[i] >> 16) & 0xff); 

    output[j+3] = (unsigned char)((input[i] >> 24) & 0xff); 

  } 

} 
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/* MD5 finalization. Ends an MD5 message-digest operation, writing the 

     the message digest and zeroizing the context. */ 

__device__ void MD5Final (unsigned char digest[16], MD5_CTX *context) 

/* message digest */ 

/* context */ 

{ 

  unsigned char bits[8]; 

  unsigned int index, padLen; 

 

  /* Save number of bits */ 

  Encode (bits, context->count, 8); 

 

  /* Pad out to 56 mod 64. */ 

  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3f); 

  padLen = (index < 56) ? (56 - index) : (120 - index); 

  MD5Update (context, PADDING, padLen); 

  /* Append length (before padding) */ 

  MD5Update (context, bits, 8); 

  /* Store state in digest */ 

  Encode (digest, context->state, 16); 

  /* Zeroize sensitive information. */ 

  MD5_memset ((POINTER)context, 0, sizeof (*context)); 

} 

 

// CUDA kernel 

__global__ void MD5String (char *string, unsigned char *md5passw, int N, unsigned int 

*len, int *pos, unsigned char *fmd5passw) 

{ 

 MD5_CTX context; 

 unsigned char digest[16];       

 int ii, correct=0; 

 char astring[pswln]; //  

 int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 

 int index = (i + j*N) * pswln;  

 int aindex = (i + j*N) * 16;  

 if (i < N && j < N) 

 { 

  for (ii = 0; ii < pswln; ii++)  

   astring[ii] = string[index+ii];     

  MD5Init (&context);     

  MD5Update (&context, (unsigned char *)astring, len[i + j*N]); 

  MD5Final (digest, &context); 

  for (ii = 0; ii < 16; ii++) 

   if (N==1) 

    // Return md5 Hash to main 

       md5passw[aindex+ii] = digest[ii];  

   else 

    // Compare 

    if (fmd5passw[ii] == digest[ii])  

     correct++; 

  if (N!=1 && correct==16)    

   pos[0] = i + j*N;   

 } 

} 
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// Prints a message digest in hexadecimal 

void MD5Print (unsigned char digest[16]) 

{ 

  unsigned int i; 

  for (i = 0; i < 16; i++) 

    printf ("%02x", digest[i]); 

  printf ("\n"); 

} 

 

// Convert System Time 

void convertSec (int *sec, int *Y, int *M, int *W, int *D, int *h, int *m) 

{ 

 *Y = *sec / (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

 *sec -= *Y * (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

 *M = *sec / (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

 *sec -= *M * (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

 *W = *sec / (60 * 60 * 24 * 7); 

 *sec -= *W * (60 * 60 * 24 * 7); 

 *D = *sec / (60 * 60 * 24); 

 *sec -= *D * (60 * 60 * 24); 

 *h = *sec / (60 * 60); 

 *sec -= *h * (60 * 60); 

 *m = *sec / 60; 

 *sec -= *m * (60); 

} 

 

 

 

 

 

// Start Test for big Hash in digit format 

void MD5Test (unsigned char md5passw[16], double *kt) 

{ 

 int t[255], i=1, j, ii, kk=0, ix=0, k=0;  

 double kmax=0; //compinations 

 int sec=0;   

 unsigned int *len = new unsigned int [N*N]; // Pasword length   

 int pos[1]; // Pasword possition  

 char **psw; // [N*N][pswln] 2D array 

  psw = new char *[N*N]; 

  for (ii=0; ii<N*N; ii++) 

   psw[ii] = new char [pswln]; 

 char *apsw = new char [N*N*pswln]; // 1D array  

 unsigned char *md5psw = new unsigned char [16]; // 1D array not use  

 int find=-1; 

 pos[0]=-1; 

 // Cuda variables 

 char *apassw = new char [N*N*pswln];   

 unsigned char *amd5passw = new unsigned char [N*N*16];  

 unsigned int *alen = new unsigned int [N*N]; 

 int *apos = new int [N*N]; 

 unsigned char *afmd5passw = new unsigned char [16];   

 const int sap = N*N*pswln * sizeof(char); 

 const int smd = N*N*16 * sizeof(unsigned char); 
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 const int sln = N*N * sizeof(unsigned int); 

 const int sps = 1*1 * sizeof(int); 

 const int sfmd = 16 * sizeof(unsigned char); 

 cudaMalloc((void**)&apassw,sap); 

 cudaMalloc((void**)&amd5passw,smd); 

 cudaMalloc((void**)&alen,sln); 

 cudaMalloc((void**)&apos,sps); 

 cudaMalloc((void**)&afmd5passw,sfmd); 

 // End of cuda variables 

  

 // Fill psw table with \0  

 for (ii=0; ii<N*N; ii++)  

  for (j=0; j<pswln; j++)  

   psw[ii][j]='\0';  

  

 clock_t start, finish, startS,finishS; 

 start = clock(); 

  

 

 

// Loop until pass length or time > 60sec 

 while (i <= pswln && sec<=60) 

 { 

  // Loop for next length combinations 

  for (j = 0; j <= i; j++) 

   t[j] = asciistart;   

  // Loop for next length combinations 

  kmax = kmax + pow((double)((asciiend-asciistart)+1),i);   

  for (k=0;t[i] <= asciistart && sec<=60 ;k++)  

  {    

   // Create table psw with N*N password of pswln length 

            if (kk < N*N) //for (kk = 0; kk < N*N; kk++) 

            { 

    // Create next password 

    t[0]++; 

    for (j = 0; j <= i; j++) 

     if (t[j] > asciiend) 

     { 

      t[j] = asciistart; 

      t[j+1]++; 

     }     

    // End of create next password 

    // Convert to string password 

    for (j = 0; j < i; j++)     

     psw[kk][j] = t[j]; 

    // Transform 2D -> 1D 

    for (j = 0; j < pswln; j++) 

     apsw[ix+j]=psw[kk][j];   

    // Compute password length  

    len[kk] = strlen (psw[kk]);   

    // Shift pswln for 1D 

    ix=ix+pswln;  

    kk++;        

   

   }  



 

Διονύσιος Σαλονικίδης,  

«Συγκριτική μελέτη διεπιφανειών παράλληλου προγραμματισμού  

σε εφαρμογές εύρεσης κωδικού κρυπτογραφημένου με αλγόριθμο MD5» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 207 

   else 

   {     

    // Cuda code 

    // apassw <- passw 

  cudaMemcpy(apassw, apsw, sap, cudaMemcpyHostToDevice);   

    // alen <- len 

    cudaMemcpy(alen, len, sln, cudaMemcpyHostToDevice);  

    // afmd5passw <- fmd5passw  

  cudaMemcpy(afmd5passw, md5passw, sfmd, cudaMemcpyHostToDevice);  

    // apos <- pos 

    cudaMemcpy(apos, pos, sps, cudaMemcpyHostToDevice);  

    dim3 dimBlock(1, 1);     

    dim3 dimGrid(1, 1);   

    // Load kernel 

    MD5String<<<dimGrid, dimBlock>>>(apassw, amd5passw, N, alen, 

apos, afmd5passw);          

    cudaThreadSynchronize(); 

    // pos <- apos      

    cudaMemcpy(pos, apos, sps, cudaMemcpyDeviceToHost);  

    // End of cuda code 

 

    // Check if psw found 

    if (pos[0] != -1) 

     find = pos[0]; 

 

    kk=0; 

    ix=0; 

    pos[0] = -1;    

   } // End loop for create psw table 

   finish = clock(); 

   sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

  } // End loop until create all combinations for x-length or time > 60 sec 

   

  finish = clock(); 

  sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

  // Next length 

  i++; // next length 

 } //end loop for all lengths 

 // Display results 

 printf(" Combinations/sec: ~%.0f\n\n",k/(((double)(finish - start)) / 

CLOCKS_PER_SEC)); 

 *kt=k/(((double)(finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC); 

 cudaFree(apassw); 

 cudaFree(alen); 

 cudaFree(amd5passw);    

 cudaFree(apos); 

 cudaFree(afmd5passw); 

 delete[] len; 

 delete[] apsw; 

 delete[] md5psw; 

 for (ii=0; ii<N*N; ii++) 

  delete[] psw[ii];  

 delete[] psw; 

} 
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// Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

void MD5BruteForce (unsigned char md5passw[16], double kt) 

{  

 int t[255], i=1, j, ii, kk=0, ix=0, k=0;  

 double kmax=0, kcount=0;  

 int Y, M, W, D, h, m, sec;   

 unsigned int *len = new unsigned int [N*N]; // Pasword length   

 int pos[1]; // Pasword possition  

 char **psw; // [N*N][pswln] 2D array 

  psw = new char *[N*N]; 

  for (ii=0; ii<N*N; ii++) 

   psw[ii] = new char [pswln]; 

 char *apsw = new char [N*N*pswln]; // 1D array  

 unsigned char *md5psw = new unsigned char [16]; // 1D array not use  

 int find=-1; 

 pos[0] = -1; 

 // Cuda variables 

 char *apassw = new char [N*N*pswln];   

 unsigned char *amd5passw = new unsigned char [N*N*16];  

 unsigned int *alen = new unsigned int [N*N]; 

 int *apos = new int [N*N]; 

 unsigned char *afmd5passw = new unsigned char [16];   

 const int sap = N*N*pswln * sizeof(char); 

 const int smd = N*N*16 * sizeof(unsigned char); 

 const int sln = N*N * sizeof(unsigned int); 

 const int sps = 1*1 * sizeof(int); 

 const int sfmd = 16 * sizeof(unsigned char); 

 cudaMalloc((void**)&apassw,sap); 

 cudaMalloc((void**)&amd5passw,smd); 

 cudaMalloc((void**)&alen,sln); 

 cudaMalloc((void**)&apos,sps); 

 cudaMalloc((void**)&afmd5passw,sfmd); 

 // End of cuda variables 

  

 // Fill psw table with \0  

 for (ii=0; ii<N*N; ii++)  

  for (j=0; j<pswln; j++)  

   psw[ii][j]='\0';  

  

 clock_t start, finish, startS,finishS; 

 time_t tnow,tstart,tfinish; 

 time(&tstart);     

 start = clock(); 

 // Loop until pass length or find Hash 

 while (i <= pswln && find==-1) 

 { 

  time(&tnow); 

  // Loop for next length combinations 

  for (j = 0; j <= i; j++) 

   t[j] = asciistart; 

  printf("Searching for password length: %i\n",i);   

  kmax = kmax + pow((double)((asciiend-asciistart)+1),i);   

  printf(" Estimation max combinations: %.0f\n",kmax); 

  printf(" Starting: \t\t%s", ctime(&tnow)); 
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  sec = kmax/kt; 

  convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

  printf(" Estimation max time: \t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i  (wait...)\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

  startS = clock(); 

  // Loop until create all combinations for x-length or find Hash 

  for (k=0;t[i] <= asciistart && find==-1;k++)  

  {     

   // Create table psw with N*N password of pswln length 

            if (kk < N*N)  

            { 

    // Create next password 

    t[0]++; 

    for (j = 0; j <= i; j++) 

     if (t[j] > asciiend) 

     { 

      t[j] = asciistart; 

      t[j+1]++; 

     }   

    // End of create next password 

    // Convert to string password  

    for (j = 0; j < i; j++)     

     psw[kk][j] = t[j]; 

    // Transform 2D -> 1D 

    for (j = 0; j < pswln; j++) 

     apsw[ix+j]=psw[kk][j];  

    // Compute password length 

    len[kk] = strlen (psw[kk]);   

    // Shift pswln for 1D 

    ix=ix+pswln;  

    kk++;  

    kcount++; 

   }  

   else 

   {     

    // Cuda code 

    // apassw <- passw 

   cudaMemcpy(apassw, apsw, sap, cudaMemcpyHostToDevice); 

    // alen <- len 

    cudaMemcpy(alen, len, sln, cudaMemcpyHostToDevice);  

    // afmd5passw <- fmd5passw   

  cudaMemcpy(afmd5passw, md5passw, sfmd, cudaMemcpyHostToDevice);  

    // apos <- pos  

    cudaMemcpy(apos, pos, sps, cudaMemcpyHostToDevice);  

    dim3 dimBlock(blocksize, blocksize);     

    dim3 dimGrid(N/dimBlock.x, N/dimBlock.y);  

    // Load kernel 

    MD5String<<<dimGrid, dimBlock>>>(apassw, amd5passw, N, alen, 

apos, afmd5passw);    

    cudaThreadSynchronize(); 

    //pos <- apos      

    cudaMemcpy(pos, apos, sps, cudaMemcpyDeviceToHost);  

    // End of cuda code 

     

    // Check if Hash found 
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    if (pos[0] != -1) 

     find = pos[0]; 

 

    kk=0; 

    ix=0; 

    pos[0] = -1; 

   } // End loop for create psw table 

  } // End loop until create all combinations for x-length or find Hash 

   

  time(&tfinish); 

  finishS = clock(); 

  sec = ((finishS - startS)) / CLOCKS_PER_SEC; 

  convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

  printf(" Finished: \t\t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

  // Next length 

  i++;  

 } // End loop until pass length or find Hash 

 finish = clock(); 

 // Display results 

 printf("\n============================\n"); 

 printf("Brute Force Results\n"); 

 printf("============================\n"); 

 if (find!=-1) 

  printf(" Password is: %s\n",psw[find]); 

 else 

  printf(" Password not found...\n"); 

 sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

 convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

 printf(" Starting: \t\t%s", ctime(&tstart)); 

 printf(" Finished: \t\t%s", ctime(&tfinish)); 

 printf(" Time elapsed: \t\t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

 printf(" Total combinations: \t%.0f\n",kcount); 

 printf(" Combinations/sec: \t%.0f\n\n",kcount/(((double)(finish - start)) / 

CLOCKS_PER_SEC)); 

 cudaFree(apassw); 

 cudaFree(alen); 

 cudaFree(amd5passw);    

 cudaFree(apos); 

 cudaFree(afmd5passw); 

 delete[] len; 

 delete[] apsw; 

 delete[] md5psw; 

 for (ii=0; ii<N*N; ii++) 

  delete[] psw[ii];  

 delete[] psw; 

} 

 

void main(void) 

{ 

 char passw[pswln];  

 char testpassw[pswln]={'1','2','3','4','5','6','7','8'};  

 unsigned char md5passw[16]; 

 unsigned char testmd5passw[16]; 
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 unsigned char fmd5passw[16]; 

 unsigned int len[1];  // User pasword length 

 int pos[1]; 

 double kt; 

 printf("******************************\n"); 

 printf("*     MD5 Password Found     *\n"); 

 printf("******************************\n\n"); 

 printf("Give the password: "); 

 scanf("%s",passw); 

 // User password length 

 len[0] = strlen (passw);  

 pos[0]= -1;   

 

 // Cuda variables 

 char *apassw = new char [1*1*pswln];   

 unsigned char *amd5passw = new unsigned char [1*1*16];  

 unsigned int *alen = new unsigned int [1*1]; 

 int *apos = new int [1*1]; 

 unsigned char *afmd5passw = new unsigned char [16];   

 const int sap = 1*1*pswln * sizeof(char); 

 const int smd = 1*1*16 * sizeof(unsigned char); 

 const int sln = 1*1 * sizeof(unsigned int); 

 const int sps = 1*1 * sizeof(int); 

 const int sfmd = 16 * sizeof(unsigned char); 

 cudaMalloc((void**)&apassw,sap); 

 cudaMalloc((void**)&amd5passw,smd); 

 cudaMalloc((void**)&alen,sln); 

 cudaMalloc((void**)&apos,sps); 

 cudaMalloc((void**)&afmd5passw,sfmd); 

 // End of cuda variables 

 

 // Cuda code find one Hash 

 // apassw <- passw  

 cudaMemcpy(apassw, passw, sap, cudaMemcpyHostToDevice);  

 // alen <- len 

 cudaMemcpy(alen, len, sln, cudaMemcpyHostToDevice);  

 // afmd5passw <- fmd5passw  

 cudaMemcpy(afmd5passw, fmd5passw, sfmd, cudaMemcpyHostToDevice);  

 dim3 dimBlock(1, 1); 

 dim3 dimGrid(1, 1);  

 MD5String<<<dimGrid, dimBlock>>>(apassw, amd5passw, 1, alen, apos, afmd5passw); 

   

 cudaThreadSynchronize(); 

 // md5passw <- amd5passw 

 cudaMemcpy(md5passw, amd5passw, smd, cudaMemcpyDeviceToHost);  

 // End of cuda code find one Hash 

 printf (" MD5 (\"%s\") = ", passw);  

 // Display MD5 Hash in Hex digit format 

 MD5Print (md5passw); 

  

 // Cuda code find test Hash 

 // apassw <- passw  

 cudaMemcpy(apassw, testpassw, sap, cudaMemcpyHostToDevice);  

 // alen <- len 

 cudaMemcpy(alen, len, sln, cudaMemcpyHostToDevice);  
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 // afmd5passw <- fmd5passw  

 cudaMemcpy(afmd5passw, fmd5passw, sfmd, cudaMemcpyHostToDevice);  

 MD5String<<<dimGrid, dimBlock>>>(apassw, amd5passw, 1, alen, apos, afmd5passw); 

   

 cudaThreadSynchronize(); 

 // md5passw <- amd5passw 

 cudaMemcpy(testmd5passw, amd5passw, smd, cudaMemcpyDeviceToHost);  

 cudaFree(apassw); 

 cudaFree(alen); 

 cudaFree(amd5passw);    

 cudaFree(apos); 

 cudaFree(afmd5passw); 

 // End of Cuda code find test Hash 

 // System testing with big pass for ~1min 

 printf ("Testing your system about 1min (wait...)\n");  

 MD5Test (testmd5passw,&kt); 

 printf("============================\n"); 

 printf ("Starting Brute Force...\n"); 

 printf("============================\n"); 

 // Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

    MD5BruteForce (md5passw,kt);  

} 
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Ζ – Visual Studio με C (απλή εκτέλεση για σύγγριση με CUDA) 

// Salonikidis Dionisios 

// mai1113@uom.gr 

// UOM - Master in Applied Informatics 

// Master Thesis 

// Visual Studio with C Language 

 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

#include <math.h> 

#include <string.h> 

 

#define asciistart 32 // Start ASCII code (32) 

#define asciiend 126 // End ASCII code (126) 

const int pswln = 8; // Password length 

const int N = 2048; // Password array dim (N*N) 

const int blocksize = 16; // Blocksize 

 

/* POINTER defines a generic pointer type */ 

typedef unsigned char *POINTER; 

/* UINT2 defines a two byte word */ 

typedef unsigned short int UINT2; 

/* UINT4 defines a four byte word */ 

typedef unsigned long int UINT4; 

 

/* MD5 context. */ 

typedef struct { 

  UINT4 state[4];                                   /* state (ABCD) */ 

  UINT4 count[2];        /* number of bits, modulo 2^64 (lsb first) */ 

  unsigned char buffer[64];                         /* input buffer */ 

} MD5_CTX; 

 

/* Constants for MD5Transform routine. */ 

#define S11 7 

#define S12 12 

#define S13 17 

#define S14 22 

#define S21 5 

#define S22 9 

#define S23 14 

#define S24 20 

#define S31 4 

#define S32 11 

#define S33 16 

#define S34 23 

#define S41 6 

#define S42 10 

#define S43 15 

#define S44 21 

/* F, G, H and I are basic MD5 functions. */ 

#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z))) 

#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z))) 

#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z)) 

#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z))) 

/* ROTATE_LEFT rotates x left n bits. */ 

#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n)))) 

/* FF, GG, HH, and II transformations for rounds 1, 2, 3, and 4. 

   Rotation is separate from addition to prevent recomputation. */ 

#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += F ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += G ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 
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#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += H ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

#define II(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 

    (a) += I ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

    (a) += (b); \ 

  } 

 

unsigned char PADDING[64] = { 

  0x80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

}; 

 

/* MD5 initialization. Begins an MD5 operation, writing a new context. */ 

void MD5Init (MD5_CTX *context)/* context */ 

{ 

  context->count[0] = context->count[1] = 0; 

 

  /* Load magic initialization constants. */ 

  context->state[0] = 0x67452301; 

  context->state[1] = 0xefcdab89; 

  context->state[2] = 0x98badcfe; 

  context->state[3] = 0x10325476; 

} 

 

/* Decodes input (unsigned char) into output (UINT4). Assumes len is a multiple of 4. 

*/ 

void Decode (UINT4 *output, unsigned char *input, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i, j; 

 

  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) 

    output[i] = ((UINT4)input[j]) | (((UINT4)input[j+1]) << 8) | 

      (((UINT4)input[j+2]) << 16) | (((UINT4)input[j+3]) << 24); 

} 

 

/* Note: Replace "for loop" with standard memset if possible. */ 

void MD5_memset (POINTER output, int value, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) 

    ((char *)output)[i] = (char)value; 

} 

 

/* MD5 basic transformation. Transforms state based on block. */ 

void MD5Transform (UINT4 state[4], unsigned char block[64]) 

{ 

  UINT4 a = state[0], b = state[1], c = state[2], d = state[3], x[16]; 

 

  Decode (x, block, 64); 

 

  /* Round 1 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 0], S11, 0xd76aa478); /* 1 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */ 

  FF (c, d, a, b, x[ 2], S13, 0x242070db); /* 3 */ 

  FF (b, c, d, a, x[ 3], S14, 0xc1bdceee); /* 4 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 4], S11, 0xf57c0faf); /* 5 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 5], S12, 0x4787c62a); /* 6 */ 

  FF (c, d, a, b, x[ 6], S13, 0xa8304613); /* 7 */ 

  FF (b, c, d, a, x[ 7], S14, 0xfd469501); /* 8 */ 

  FF (a, b, c, d, x[ 8], S11, 0x698098d8); /* 9 */ 

  FF (d, a, b, c, x[ 9], S12, 0x8b44f7af); /* 10 */ 

  FF (c, d, a, b, x[10], S13, 0xffff5bb1); /* 11 */ 

  FF (b, c, d, a, x[11], S14, 0x895cd7be); /* 12 */ 

  FF (a, b, c, d, x[12], S11, 0x6b901122); /* 13 */ 

  FF (d, a, b, c, x[13], S12, 0xfd987193); /* 14 */ 

  FF (c, d, a, b, x[14], S13, 0xa679438e); /* 15 */ 

  FF (b, c, d, a, x[15], S14, 0x49b40821); /* 16 */ 
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  /* Round 2 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 1], S21, 0xf61e2562); /* 17 */ 

  GG (d, a, b, c, x[ 6], S22, 0xc040b340); /* 18 */ 

  GG (c, d, a, b, x[11], S23, 0x265e5a51); /* 19 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 0], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 5], S21, 0xd62f105d); /* 21 */ 

  GG (d, a, b, c, x[10], S22,  0x2441453); /* 22 */ 

  GG (c, d, a, b, x[15], S23, 0xd8a1e681); /* 23 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */ 

  GG (a, b, c, d, x[ 9], S21, 0x21e1cde6); /* 25 */ 

  GG (d, a, b, c, x[14], S22, 0xc33707d6); /* 26 */ 

  GG (c, d, a, b, x[ 3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */ 

  GG (b, c, d, a, x[ 8], S24, 0x455a14ed); /* 28 */ 

  GG (a, b, c, d, x[13], S21, 0xa9e3e905); /* 29 */ 

  GG (d, a, b, c, x[ 2], S22, 0xfcefa3f8); /* 30 */ 

  GG (c, d, a, b, x[ 7], S23, 0x676f02d9); /* 31 */ 

  GG (b, c, d, a, x[12], S24, 0x8d2a4c8a); /* 32 */ 

 

  /* Round 3 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 5], S31, 0xfffa3942); /* 33 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 8], S32, 0x8771f681); /* 34 */ 

  HH (c, d, a, b, x[11], S33, 0x6d9d6122); /* 35 */ 

  HH (b, c, d, a, x[14], S34, 0xfde5380c); /* 36 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 1], S31, 0xa4beea44); /* 37 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 4], S32, 0x4bdecfa9); /* 38 */ 

  HH (c, d, a, b, x[ 7], S33, 0xf6bb4b60); /* 39 */ 

  HH (b, c, d, a, x[10], S34, 0xbebfbc70); /* 40 */ 

  HH (a, b, c, d, x[13], S31, 0x289b7ec6); /* 41 */ 

  HH (d, a, b, c, x[ 0], S32, 0xeaa127fa); /* 42 */ 

  HH (c, d, a, b, x[ 3], S33, 0xd4ef3085); /* 43 */ 

  HH (b, c, d, a, x[ 6], S34,  0x4881d05); /* 44 */ 

  HH (a, b, c, d, x[ 9], S31, 0xd9d4d039); /* 45 */ 

  HH (d, a, b, c, x[12], S32, 0xe6db99e5); /* 46 */ 

  HH (c, d, a, b, x[15], S33, 0x1fa27cf8); /* 47 */ 

  HH (b, c, d, a, x[ 2], S34, 0xc4ac5665); /* 48 */ 

 

  /* Round 4 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 0], S41, 0xf4292244); /* 49 */ 

  II (d, a, b, c, x[ 7], S42, 0x432aff97); /* 50 */ 

  II (c, d, a, b, x[14], S43, 0xab9423a7); /* 51 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 5], S44, 0xfc93a039); /* 52 */ 

  II (a, b, c, d, x[12], S41, 0x655b59c3); /* 53 */ 

  II (d, a, b, c, x[ 3], S42, 0x8f0ccc92); /* 54 */ 

  II (c, d, a, b, x[10], S43, 0xffeff47d); /* 55 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 1], S44, 0x85845dd1); /* 56 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 8], S41, 0x6fa87e4f); /* 57 */ 

  II (d, a, b, c, x[15], S42, 0xfe2ce6e0); /* 58 */ 

  II (c, d, a, b, x[ 6], S43, 0xa3014314); /* 59 */ 

  II (b, c, d, a, x[13], S44, 0x4e0811a1); /* 60 */ 

  II (a, b, c, d, x[ 4], S41, 0xf7537e82); /* 61 */ 

  II (d, a, b, c, x[11], S42, 0xbd3af235); /* 62 */ 

  II (c, d, a, b, x[ 2], S43, 0x2ad7d2bb); /* 63 */ 

  II (b, c, d, a, x[ 9], S44, 0xeb86d391); /* 64 */ 

 

  state[0] += a; 

  state[1] += b; 

  state[2] += c; 

  state[3] += d; 

 

  /* Zeroize sensitive information. */ 

  MD5_memset ((POINTER)x, 0, sizeof (x)); 

} 

 

/* Note: Replace "for loop" with standard memcpy if possible. */ 

void MD5_memcpy (POINTER output, POINTER input, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) 

    output[i] = input[i]; 

} 
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/* MD5 block update operation. Continues an MD5 message-digest 

     operation, processing another message block, and updating the 

     context. */ 

void MD5Update (MD5_CTX *context, unsigned char *input, unsigned int inputLen) 

/* context *//*input block *//* length of input block */ 

{ 

  unsigned int i, index, partLen; 

 

  /* Compute number of bytes mod 64 */ 

  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3F); 

 

  /* Update number of bits */ 

  if ((context->count[0] += ((UINT4)inputLen << 3)) 

      < ((UINT4)inputLen << 3)) 

    context->count[1]++; 

  context->count[1] += ((UINT4)inputLen >> 29); 

 

  partLen = 64 - index; 

 

  /* Transform as many times as possible. */ 

  if (inputLen >= partLen) { 

    MD5_memcpy 

      ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)input, partLen); 

    MD5Transform (context->state, context->buffer); 

 

    for (i = partLen; i + 63 < inputLen; i += 64) 

      MD5Transform (context->state, &input[i]); 

 

    index = 0; 

  } 

  else 

    i = 0; 

 

  /* Buffer remaining input */ 

  MD5_memcpy 

    ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)&input[i], 

     inputLen-i); 

} 

 

/* Encodes input (UINT4) into output (unsigned char). Assumes len is a multiple of 4. 

*/ 

void Encode (unsigned char *output, UINT4 *input, unsigned int len) 

{ 

  unsigned int i, j; 

 

  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) { 

    output[j] = (unsigned char)(input[i] & 0xff); 

    output[j+1] = (unsigned char)((input[i] >> 8) & 0xff); 

    output[j+2] = (unsigned char)((input[i] >> 16) & 0xff); 

    output[j+3] = (unsigned char)((input[i] >> 24) & 0xff); 

  } 

} 

 

/* MD5 finalization. Ends an MD5 message-digest operation, writing the 

     the message digest and zeroizing the context. */ 

void MD5Final (unsigned char digest[16], MD5_CTX *context) 

/* message digest */ 

/* context */ 

{ 

  unsigned char bits[8]; 

  unsigned int index, padLen; 

 

  /* Save number of bits */ 

  Encode (bits, context->count, 8); 

 

  /* Pad out to 56 mod 64. */ 

  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3f); 

  padLen = (index < 56) ? (56 - index) : (120 - index); 

  MD5Update (context, PADDING, padLen); 

 

  /* Append length (before padding) */ 

  MD5Update (context, bits, 8); 
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  /* Store state in digest */ 

  Encode (digest, context->state, 16); 

 

  /* Zeroize sensitive information. */ 

  MD5_memset ((POINTER)context, 0, sizeof (*context)); 

} 

 

void MD5String (char *string, unsigned char *md5passw) 

{ 

  MD5_CTX context; 

  unsigned char digest[16]; 

  unsigned int len = strlen (string); 

  unsigned int i; 

  MD5Init (&context); 

  MD5Update (&context, (unsigned char *)string, len); 

  MD5Final (digest, &context); 

  for (i = 0; i < 16; i++) 

     md5passw[i]=digest[i]; 

} 

 

// Prints a message digest in hexadecimal 

void MD5Print (unsigned char digest[16]) 

{ 

  unsigned int i; 

  for (i = 0; i < 16; i++) 

    printf ("%02x", digest[i]); 

  printf ("\n"); 

} 

 

// Convert System Time 

void convertSec (int *sec, int *Y, int *M, int *W, int *D, int *h, int *m) 

{ 

 *Y = *sec / (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

 *sec -= *Y * (60 * 60 * 24 * 7 * 52 * 12); 

 *M = *sec / (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

 *sec -= *M * (60 * 60 * 24 * 7 * 52); 

 *W = *sec / (60 * 60 * 24 * 7); 

 *sec -= *W * (60 * 60 * 24 * 7); 

 *D = *sec / (60 * 60 * 24); 

 *sec -= *D * (60 * 60 * 24); 

 *h = *sec / (60 * 60); 

 *sec -= *h * (60 * 60); 

 *m = *sec / 60; 

 *sec -= *m * (60); 

} 

 

 

 

// Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

void MD5BruteForce (unsigned char md5passw[16], double kt) 

{  

 int t[255], i=1, j, ii, kk=0, ix=0, k=0, mm, ixx, correct;  

 double kmax=0, kcount=0;  

 int Y, M, W, D, h, m, sec;   

 char **psw; // [N*N][pswln] 2D array 

  psw = new char *[N*N]; 

  for (ii=0; ii<N*N; ii++) 

   psw[ii] = new char [pswln]; 

 char *apsw = new char [N*N*pswln]; // 1D array  

 char aapsw[pswln]; 

 unsigned char md5psw[16]; 

 int find=-1; 

 

 // Fill psw table with \0  

 for (ii=0; ii<N*N; ii++)  

  for (j=0; j<pswln; j++)  

   psw[ii][j]='\0';  

  

 clock_t start, finish, startS,finishS; 

 time_t tnow,tstart,tfinish; 

 time(&tstart);     

 start = clock(); 
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 // Loop until pass length or find Hash 

 while (i <= pswln && find==-1) 

 { 

  time(&tnow); 

  // Loop for next length combinations 

  for (j = 0; j <= i; j++) 

   t[j] = asciistart; 

  printf("Searching for password length: %i\n",i);   

  kmax = kmax + pow((double)((asciiend-asciistart)+1),i);   

  printf(" Estimation max combinations: %.0f\n",kmax); 

  printf(" Starting: \t\t%s", ctime(&tnow)); 

  sec = kmax/kt; 

  convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

  printf(" Estimation max time: \t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i  (wait...)\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

  startS = clock(); 

  // Loop until create all combinations for x-length or find Hash 

  for (k=0;t[i] <= asciistart && find==-1;k++)  

  {    

   // Create table psw with N*N password of pswln length 

            if (kk < N*N)  

            { 

    // Create next password 

    t[0]++; 

    for (j = 0; j <= i; j++) 

     if (t[j] > asciiend) 

     { 

      t[j] = asciistart; 

      t[j+1]++; 

     }     

    // End of create next password 

    // Convert to string password     

         

    for (j = 0; j < i; j++)     

     psw[kk][j] = t[j];      

    // Transform 2D -> 1D  

    for (j = 0; j < pswln; j++) 

     apsw[ix+j]=psw[kk][j];  

    // Shift pswln for 1D     

    ix=ix+pswln;  

    kk++;  

    kcount++; 

   }  

   else 

   {     

    ixx=0;        

    for(j=0; j<N*N; j++) 

    { 

     for (mm=0; mm<pswln; mm++) 

      aapsw[mm]=apsw[ixx+mm]; 

     MD5String(aapsw,md5psw); 

     correct=0;  

     for (mm=0; mm<16; mm++) 

      if(md5psw[mm] == md5passw[mm]) 

       correct++; 

     if (correct==16) 

      find=j;   

     ixx=ixx+pswln; 

    } 

    kk=0; 

    ix=0; 

   } // End loop for create psw table 

  } // End loop until create all combinations for x-length or find Hash 

   

  time(&tfinish); 

  finishS = clock(); 

  sec = ((finishS - startS)) / CLOCKS_PER_SEC; 

  convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

  printf(" Finished: \t\t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

  // Next length 

  i++;  

 } // End loop until pass length or find Hash 
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 finish = clock(); 

 // Display results 

 printf("\n============================\n"); 

 printf("Brute Force Results\n"); 

 printf("============================\n"); 

 if (find!=-1) 

  printf(" Password is: %s\n",psw[find]); 

 else 

  printf(" Password not found...\n"); 

 sec = ((finish - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

 convertSec (&sec,&Y,&M,&W,&D,&h,&m); 

 printf(" Starting: \t\t%s", ctime(&tstart)); 

 printf(" Finished: \t\t%s", ctime(&tfinish)); 

 printf(" Time elapsed: \t\t%i-Years %i-Months %i-Weeks %i-Days and 

%02i:%02i:%02i\n",Y,M,W,D,h,m,sec); 

 printf(" Total combinations: \t%.0f\n",kcount); 

 printf(" Combinations/sec: \t%.0f\n\n",kcount/(((double)(finish - start)) / 

CLOCKS_PER_SEC)); 

 

 delete[] apsw; 

 for (ii=0; ii<N*N; ii++) 

  delete[] psw[ii];  

 delete[] psw; 

} 

 

void main(void) 

{ 

 char passw[pswln];  

 char testpassw[pswln]={'1','2','3','4','5','6','7','8'};  

 unsigned char md5passw[16]; 

 unsigned char testmd5passw[16]; 

 unsigned char fmd5passw[16]; 

 unsigned int len[1];  // User pasword length 

 int pos[1]; 

 double kt=1; 

 printf("******************************\n"); 

 printf("*     MD5 Password Found     *\n"); 

 printf("******************************\n\n"); 

 printf("Give the password: "); 

 scanf("%s",passw); 

 // User password length 

 len[0] = strlen (passw);  

 pos[0]= -1;   

 

 MD5String (passw, md5passw); 

 printf (" MD5 (\"%s\") = ", passw);  

 // Display MD5 Hash in Hex digit format  

 MD5Print (md5passw); 

   

 printf("============================\n"); 

 printf ("Starting Brute Force...\n"); 

 printf("============================\n"); 

 // Start Brute Force for user MD5 Hash in digit format 

    MD5BruteForce (md5passw,kt);  

} 
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Η – CUDA GPU Occupancy Calculator 
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Θ – Πίνακας ASCII 

Χαρακτήρες ελέγχου 

Μη εκτυπώσιμοι 

Λατινικοί χαρακτήρες, αριθμοί και άλλα σύμβολα 

Εκτυπώσιμοι χαρακτήρες 

Dec Hex Char  Dec Hex Char  Dec Hex Char Dec Hex Char 

0 00  Null 32 20  Space 64 40 @ 96 60 ` 

1 01 ☺ Start of heading 33 21 !  65 41 A 97 61 a 

2 02 ☺ Start of text 34 22 “  66 42 B 98 62 b 

3 03 ♥ End of text 35 23 #  67 43 C 99 63 c 

4 04 ♦ End of transmit 36 24 $  68 44 D 100 64 d 

5 05 ♣ Enquiry 37 25 %  69 45 E 101 65 e 

6 06 ♠ Acknowledge 38 26 &  70 46 F 102 66 f 

7 07 ● Audible bell 39 27 ‘  71 47 G 103 67 g 

8 08 ◘ Backspace 40 28 (  72 48 H 104 68 h 

9 09 ○ Horizontal tab 41 29 )  73 49 I 105 69 i 

10 0A ◙ Line feed 42 2A *  74 4A J 106 6A j 

11 0B ♂ Vertical tab 43 2B +  75 4B K 107 6B k 

12 0C ♀ Form feed 44 2C ,  76 4C L 108 6C l 

13 0D ♪ Carriage return 45 2D -  77 4D M 109 6D m 

14 0E ♫ Shift out 46 2E .  78 4E N 110 6E n 

15 0F ☼ Shift in 47 2F /  79 4F O 111 6F o 

16 10 ► Data link escape 48 30 0  80 50 P 112 70 p 

17 11 ◄ Device control 1 49 31 1  81 51 Q 113 71 q 

18 12 ↕ Device control 2 50 32 2  82 52 R 114 72 r 

19 13 ‼ Device control 3 51 33 3  83 53 S 115 73 s 

20 14 ¶ Device control 4 52 34 4  84 54 T 116 74 t 

21 15 § Neg. acknowledge 53 35 5  85 55 U 117 75 u 

22 16  Synchronous idle 54 36 6  86 56 V 118 76 v 

23 17 ↨ End trans. block 55 37 7  87 57 W 119 77 w 

24 18 ↑ Cancel 56 38 8  88 58 X 120 78 x 

25 19 ↓ End of medium 57 39 9  89 59 Y 121 79 y 

26 1A → Substitution 58 3A :  90 5A Z 122 7A z 

27 1B ← Escape 59 3B ;  91 5B [ 123 7B { 

28 1C ∟ File separator 60 3C <  92 5C \ 124 7C : 

29 1D ↔ Group separator 61 3D =  93 5D ] 125 7D } 

30 1E ▲ Record separator 62 3E >  94 5E ^ 126 7E ~ 

31 1F ▼ Unit seperator 63 3F ?  95 5F __ 127 7F DEL 
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