
Προηγμένη Ευρετηρίαση Δεδομένων Σελίδα 1 
 

Προγραμμαηιζηική Εργαζία 

ζε Ιεραρτίες Μνήμης (1.5 μονάδες) 
 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Παξάδνζεο: 3/4/2015 

 

Η παξαθάησ πξνγξακκαηηζηηθή εξγαζία είλαη 1-2 αηόκσλ. Τα παξαδνηέα ηεο 

εξγαζίαο ζα είλαη ζύληνκν θείκελν κε ραξαθηεξηζηηθά, ππνινγηζκνύο θαη 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, θαζώο θαη ν θώδηθαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Γηα ηνλ 

θώδηθα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν C(++).  

 

1. Αναγνώριζη Σηοιτείων Δίζκοσ 
 

Απηό ην εξώηεκα αθνξά ηελ αλαγλώξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δίζθνπ ηνπ Η/Υ ζαο θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπο.  

a. Να εληνπίζεηε ηνλ ζθιεξό δίζθν ζηνλ νπνίν είλαη απνζεθεπκέλν ην ιεηηνπξγηθό 

ζαο ζύζηεκα θαη λα θαηαγξάςεηε ηνλ ηύπν ηνπ, ην κνληέιν ηνπ θαη ηελ κέγηζηε 

ρσξεηηθόηεηά ηνπ όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζην κνληέιν. 

b. Με θαηάιιειεο εληνιέο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ή κε θάπνην έηνηκν tool λα 

θαηαγξάςεηε ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (bytes/ηνκέα, ηνκείο/ηξνρηά θαηά 

κέζν όξν ή ινγηθά κπινθ, ηξνρηέο/επηθάλεηα, επηθάλεηεο/δίζθν, δίζθνη/ζθιεξό) 

θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ρσξεηηθόηεηά ηνπ από απηά. Να ζπγθξίλεηε ηελ κέγηζηε 

ρσξεηηθόηεηα κε ηελ δηακνξθσκέλε ρσξεηηθόηεηα. 

c. Από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα ππνινγίζεηε ηνλ ρξόλν κέζεο αλαδήηεζεο, ηνλ 

ρξόλν κέζεο πεξηζηξνθήο, ηνλ ρξόλν κέζεο κεηαθνξάο θαη ηνλ ζπλνιηθό ρξόλν 

πξνζπέιαζεο ηνπ δίζθνπ ζαο. Εάλ ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνην έηνηκν tool ην νπνίν 

εκθαλίδεη θάπνηνπο από απηνύο ηνπο ρξόλνπο λα θάλεηε ηε ζύγθξηζε κε ηνπο 

δηθνύο ζαο ππνινγηζκνύο. 

 

2. Αναγνώριζη Ιεραρτίας Μνήμης 
 

Απηό ην εξώηεκα αθνξά ηελ ζπγγξαθή κηθξώλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αλαγλσξίζεηε βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο 

ησλ ππνινγηζηώλ. Ο ζηόρνο δελ είλαη λα θάλεηε κία πινπνίεζε κεγάιεο έθηαζεο 

αιιά λα: 

 Απνθηήζεηε εκπεηξία ζηελ κέηξεζε ηεο απόδνζεο πξαγκαηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

 Κάλεηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηεξαξρία κλήκεο βαζηδόκελνη ζηνλ ρξόλν 

εθηέιεζεο πνιύ απιώλ πξνγξακκάησλ – ζπγθεθξηκέλα λα δείηε αλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο εκθαλίδνληαη όηαλ ην κέγεζνο εηζόδνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απμάλεηαη. 

 

a. Γξάςηε κία απιή δηαδηθαζία πνπ παίξλεη ζαλ είζνδν ηηο παξακέηξνπο n θαη d, 

δεκηνπξγεί (δπλακηθά) έλαλ πίλαθα κεγέζνπο n θαη θπθιηθά ηνλ δηαηξέρεη 

πξνζπειάδνληαο ηηο ζέζεηο ηνπ δηαδνρηθά αλά απόζηαζε d, (αλ θζάζεη ζε 

ζέζε 






 


d

n
r

1
 ηόηε ζα πξέπεη λα πξνζπειαζηεί ν πίλαθαο πάιη από ηελ 

αξρή θπθιηθά). Τν πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ δηάζρηζεο ηνπ πίλαθα λα είλαη 
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ηέηνην ώζηε ν ζπλνιηθόο ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ θώδηθα λα είλαη απνδεθηόο 

(κεηξήζηκνο). Τν πξόγξακκα δελ πξέπεη λα παξάγεη θάπνηα έμνδν. 

b. Φηηάμηε κία αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ εθηόο ηεο απιήο πξνζπέιαζεο ησλ 

ζέζεσλ λα θάλεη θαη αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (π.ρ. λα απμάλεη ηηο ηηκέο 

ηνπο θαηά 1).  

c. Τξέμηε ηηο δύν δηαδηθαζίεο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ n θαη ηνπ d θαη κεηξήζηε 

ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη κέρξη λα νινθιεξσζεί ην θνκκάηη θώδηθα ππό 

εμέηαζε. Αλαγλσξίζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηξήζεσλ θαη δώζηε κία 

εμήγεζε ησλ ρξόλσλ εθηέιεζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην πσο ε ηεξαξρία 

κλήκεο επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα θαζώο ην κέγεζνο εηζόδνπ n απμάλεη. 

Από ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πάξεηε από ηηο κεηξήζεηο πξνζπαζήζηε λα 

αλαγλσξίζεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηνπ Η/Υ πνπ 

πεηξακαηηζηήθαηε: 

 

i. Μέγεζνο θξπθήο κλήκεο (L1 θαη L2 αλ είλαη δπλαηό) 

ii. Μέγεζνο γξακκήο θξπθήο κλήκεο (L1 θαη L2 αλ είλαη δπλαηό) 

iii. Σρεηηθόο ρξόλνο πξνζπέιαζεο θξπθήο κλήκεο θαη θύξηαο κλήκεο (L1 

θαη L2 αλ είλαη δπλαηό) 

iv. Σρεηηθόο ρξόλνο πξνζπέιαζεο ηνπ ζθιεξνύ ζαο δίζθνπ κε ηελ θύξηα 

κλήκε 

 

Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηαλόεζε ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο ηδηαίηεξα κεηαμύ 

θξπθήο θαη θύξηαο κλήκεο ώζηε λα κπνξείηε λα θαηαιάβεηε πσο ζα θάλεηε ηα 

πεηξάκαηα γηα λα αλαγλσξίζηε ηηο δεηνύκελεο πνζόηεηεο. 

 

Κάποια βοήθεια: 

 

1. Σηε C κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ time.h γηα λα κεηξήζεηε ην ρξόλν.  

2. Αλ ππάξρνπλ πνιιέο εληνιέο πξνγξάκκαηνο γηα θάζε πξνζπέιαζε κλήκεο 

ζην πξόγξακκα πνπ θηηάμαηε, ην θόζηνο ηεο κεηαγσγήο από ηελ θξπθή κλήκε 

ζηελ θύξηα κλήκε δελ ζα είλαη εκθαλέο. Γηα απηό πξνζπαζήζηε ηα 

πξνγξάκκαηά ζαο λα είλαη όζν ην δπλαηό πην κηθξά θαη βειηηζηνπνηεκέλα. 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε in-line ζπλαξηήζεηο, πξνηηκήζηε θαζνιηθέο 

κεηαβιεηέο, ειαρηζηνπνηήζηε ην πιήζνο ησλ if/else, θιπ. Επίζεο λα ζέζεηε 

ησλ compiler λα θάλεη κέγηζηε βειηηζηνπνίεζε. 

3. Φηηάμηε γξαθήκαηα κε ηα απνηειέζκαηά ζαο (άμνλαο y ρξόλνο εθηέιεζεο θαη 

άμνλαο x κέγεζνο εηζόδνπ n ή ν ινγάξηζκόο ηνπ logn). 

4. Τξέμηε ηα πεηξάκαηά ζαο πνιιέο θνξέο γηα θάζε κέγεζνο εηζόδνπ θαη 

ρξεζηκνπνηήζηε κέζνπο ρξόλνπο εθηέιεζεο γηα ηα απνηειέζκαηά ζαο. Απηό 

ζα πξέπεη λα εμνκαιύλεη δηαηαξαρέο ιόγσ εθηέιεζεο άιισλ δηεξγαζηώλ 

παξάιιεια ζηνλ Η/Υ ζαο. 

5. Τν πξόγξακκά ζαο δελ πξέπεη λα παξάγεη θάπνηα έμνδν ζηελ νζόλε ή θάπνπ 

αιινύ (αθνύ ε έμνδνο ζηνλ Η/Υ είλαη εμαηξεηηθά πην ρξνλνβόξα ζε ζρέζε κε 

κία πξνζπέιαζε ζηε RAM). Όκσο, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ θηηάρλεηε λα είλαη ζσζηά θαη λα θάλνπλ απηό πνπ πξέπεη.  

6. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ηηο ηερληθέο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην 

κάζεκα. 

 

 

 


