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Ππογπαμμαηιζηική Επγαζία 

ζε Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων (2.5 μονάδερ) 
 

Καηαληκηική Ημεπομηνία Παπάδοζηρ: 31/5/2015 

 

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

εξγαζίαο ζα είλαη κία αλαθνξά κε ζύληνκε αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζήζαηε, κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, θαζώο θαη ν θώδηθαο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. Γηα ηνλ θώδηθα πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε C(++). Ο 

θύξηνο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα πινπνηήζεηε βαζηθνύο αιγνξίζκνπο ηνπ 

καζήκαηνο, λα ηνπο εθαξκόζεηε ζε πξαγκαηηθά κεγάια ζύλνια δεδνκέλσλ θαη λα 

πεηξακαηηζηείηε κε ηηο παξακέηξνπο ηνπο. 

 

1. Καηαζκεςή Σςνόλων Δεδομένων 
 

Από ηελ βηβιηνζήθε Stanford Large Network Dataset Collection (SNAP) ζην 

http://snap.stanford.edu/data/index.html ζα επηιέμεηε ηα εμήο κεγάια ζύλνια 

δεδνκέλσλ γηα ηα πεηξάκαηά ζαο: 

(α) Road network of California [αξρείν: roadNet-CA.txt.gz] 

(β) LiveJournal online social network [αξρείν: soc-LiveJournal1.txt.gz] 

(γ) Friendster online social network [αξρείν: com-friendster.ungraph.txt.gz] 

Τα ζύλνια απηά είλαη δίθηπα/γξάθνη (θαηεπζπλόκελνη ή κε) θαη ην βαζηθό ζηνηρείν 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπο είλαη νη ζπλδέζεηο/αθκέο πνπ έρνπλ. Κάζε αθκή νξίδεηαη από ηα 

id ησλ θόκβσλ πνπ απνηειείηαη, ην id ηνπ θόκβνπ ηεο αξρήο ηεο, έζησ id1, θαη ην id 

ηνπ θόκβνπ ηνπ ηέινπο ηεο, έζησ id2, (αθκή: id1id2). Αλ V είλαη ην πιήζνο ησλ 

θόκβσλ, ηα id είλαη αθέξαηνη αξηζκνί από 0 έσο V-1. Σηελ παξνύζα εξγαζία καο 

ελδηαθέξεη λα θσδηθνπνηήζνπκε θαη λα δεηθηνδνηήζνπκε/ηαμηλνκήζνπκε όιεο ηηο 

αθκέο ηνπ γξάθνπ κεηαηξέπνληαο κε έλαλ απιό ηξόπν ην δεύγνο ησλ id ηνπο ζε έλαλ 

κεγάιν αθέξαην αξηζκό. Θα θαηαζθεπάζεηε ινηπόλ έλαλ κηθξό θώδηθα κε ηνλ νπνίν 

ζα απνζπάζεηε από ηα παξαπάλσ ζύλνια ηα δεύγε (id1,id2) ησλ αθκώλ θαη ζα ηα 

θαηαγξάςεηε ζε λέα αξρεία σο αθεξαίνπο ηεο κνξθήο: id1*(R+1)+id2, όπνπ 

R=max(id2) ην κεγαιύηεξν από ηα id2. Τα ηειηθά αξρεία ησλ κεγάισλ αθεξαίσλ ζα 

είλαη ηα ζύλνια δεδνκέλσλ γηα ηα πεηξάκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

 

2. Ταξινόμηζη 
 

Υινπνηήζηε ηνλ αιγόξηζκν ζπγρώλεπζεο εμσηεξηθήο κλήκεο (Mergesort) γηα ηελ 

ηαμηλόκεζε ησλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαζθεπάζαηε. Ο αιγόξηζκνο ζα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ ζπγρσλεπηή d-δξόκσλ, ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη d ηαμηλνκεκέλεο 

ξνέο εηζόδνπ αθεξαίσλ θαη ζα θηηάρλεη κία ξνή εμόδνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη όια ηα 

ζηνηρεία από ηηο ξνέο εηζόδνπ ηαμηλνκεκέλα. Αλ N ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ 

(αθεξαίσλ) ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ θαη Μ ην κέγεζνο ηεο δηαζέζηκεο κλήκεο, ηόηε 

ην πξόγξακκά ζαο ζα πξέπεη λα παίξλεη ηηο παξακέηξνπο N, M θαη d θαη ζα ηαμηλνκεί 

σο εμήο: 

 Θα δηαβάδεη ην αξρείν εηζόδνπ θαη ζα ην ζπάεη ζε N/M ξνέο, όπνπ ε θάζε κία 

ζα έρεη κέγεζνο ≤ M. Κάζε παξαγόκελε ξνή ζα ηαμηλνκείηαη ζηελ θύξηα κλήκε κε 

ρξήζε ηεο QuickSort πξηλ γξαθεί πάιη ζην δίζθν. 

 Θα απνζεθεύεη ηηο αλαθνξέο ζηηο N/M ξνέο ζε κία νπξά (αλ ρξεηάδεηαη λα ηελ 

απνζεθεύζεηε θαη απηή ζηνλ δίζθν).  

http://snap.stanford.edu/data/index.html
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 Θα επαλαιακβάλεη ηελ ζπγρώλεπζε ησλ d πξώησλ ξνώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

νπξά (ή ιηγόηεξσλ όηαλ ηειεηώλνπλ) κε ηνλ ζπγρσλεπηή d-δξόκσλ θαη ζα 

απνζεθεύεη ηελ αλαθνξά ηεο παξαγόκελεο ξνήο ζην ηέινο ηεο νπξάο. Απηή ε 

δηαδηθαζία ζα ηεξκαηίζεη όηαλ ζηελ νπξά παξακείλεη αλαθνξά γηα κία κνλαδηθή 

ξνή (ζα είλαη όιν ην αξρείν ηαμηλνκεκέλν). 

Πεηξακαηηζηείηε κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ M θαη d (ηνπιάρηζηνλ 3) θαη δείμηε πνηνο 

είλαη ν θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο γηα ην θάζε έλα πεηξακαηηθό ζύλνιν δεδνκέλσλ. Ωο 

βαζηθή κεηξηθή ηεο απόδνζεο ζα είλαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο ηαμηλόκεζεο. Σηελ 

αλαθνξά ζαο λα θαηαγξάςεηε ζε γξαθήκαηα ή πίλαθεο ηα απνηειέζκαηα πνπ 

βξήθαηε θαη πξνζπαζήζηε λα ηα εξκελεύζεηε. 

 

3. Καηακεπμαηιζμόρ 
 

Τν ζύλνιν δεδνκέλσλ Road network of California είλαη ην πην κηθξό ζε κέγεζνο 

θαη  έηζη απνθαζίδνπκε όηη κπνξνύκε λα ην δεηθηνδνηήζνπκε ζηελ θεληξηθή κλήκε 

κε θάπνηα θαηάιιειε κέζνδν hash. Θα πξέπεη λα πινπνηήζεηε ηηο εμήο κεζόδνπο: 

1. Καηακεπμαηιζμόρ με ανοικηή διεςθςνζιοδόηηζη: 

a. Με γπαμμικό έλεγσο 

b. Με ηεηπαγωνικό έλεγσο 

2. Καηακεπμαηιζμόρ με αλςζίδερ.  

Θα πξέπεη λα απνθαζίζεηε ην θαηάιιειν κέγεζνο ηνπ πίλαθα hash θαη ηηο 

θαηάιιειεο ζπλαξηήζεηο hash κε ηηο παξακέηξνπο ηνπο γηα ηελ θάζε κέζνδν 

(ζύκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δηαηππώζεθαλ ζην κάζεκα). Μπνξείηε αλ ζέιεηε 

λα δνθηκάζεηε θαη δηαθνξεηηθά κεγέζε ή ζπλαξηήζεηο πξηλ απνθαζίζεηε. Οη ηειηθέο 

επηινγέο πνπ ζα θάλεηε πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλεο ζηελ αλαθνξά ζαο. Γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ ζαο επηινγώλ αιιά θαη γηα ηελ ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ 

κεζόδσλ ζα πξέπεη λα κεηξήζεηε θαη λα αλαθέξεηε: 

(α) Τνλ ζπλνιηθό ρξόλν θαηαζθεπήο ηεο δνκήο θάλνληαο εηζαγσγή όισλ ησλ 

αθεξαίσλ ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ έλαλ πξνο έλαλ. 

(β) Τνλ ζπλνιηθό αξηζκό ζπγθξνύζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγήο. 

(γ) Τνλ κέζν ρξόλν αλαδήηεζεο. Επεηδή κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά κηθξόο, γηα λα 

ηνλ κεηξήζεηε ζα εξγαζηείηε σο εμήο: 

 Θα παξάγεηε κία ηπραία αθκή id1id2 κε id1,id2 ηπραίνπο αθεξαίνπο ζην 

ζύλνιν {0,1,…,V-1}. 

 Θα βξείηε ηνλ αληίζηνηρν αθέξαην x=id1*(R+1)+id2 ηεο θσδηθνπνίεζήο ηεο. 

 Θα εμεηάζεηε αλ ππάξρεη ν x ή όρη ζηνλ πίλαθα hash (αλαδήηεζε αθκήο). 

 Θα επαλαιάβεηε ηόζεο θνξέο ώζηε ν ρξόλνο λα είλαη κεηξήζηκνο. 

 

Κάποια βοήθεια: 

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

2. Γηα λα έρεηε θαιύηεξε απόδνζε ζηνπο ρξόλνπο λα ζέζεηε ησλ compiler λα 

θάλεη ηε κέγηζηε δπλαηή βειηηζηνπνίεζε. 

3. Γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ εγγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζε αξρεία λα πξνηηκήζεηε 

ηε ρξήζε ησλ fread θαη fwrite ζπλαξηήζεσλ από ηε βηβιηνζήθε stdio θαζώο 

απηέο νη ζπλαξηήζεηο πινπνηνύλ απνδνηηθνύο κεραληζκνύο ελδηάκεζεο 

κλήκεο (buffering). 

4. Καηά ηε κεηαηξνπή ησλ αθκώλ ζε κεγάινπο αθεξαίνπο (θσδηθνπνίεζε) ζα 

πξέπεη λα πξνζέμεηε ηα όξηά ηνπο (int, long, long long,…) γηα ηηο δειώζεηο 

κεηαβιεηώλ θαη δνκώλ. 

 

 


